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পপ্প্ট (8 জু বস 

তীয় ধ। 

1 মন্থ যে আঁট প্রকার বিবাহ নিদ্দেশ করি- 
0 ফাছেন তাহার মধ্যে প্রাঁজাপত্য ও গান্ধরবব 
| বিবাহ ভিন্ন আর কোন বিবাঁছেরই মূলে 

পরস্পরের প্রতি পয়স্পরের অগ্কুরাগ নাই । 

হৃদয় ও মনের অদ্বৈত ভাবেই অনুরাগ 
জন্মে। যে যিবাহের মূলে বর ও কন্যার হাদয় 
ও মনের অদ্বৈত ভাঁৰ ও তজ্জনিত অনুরাগ 

নাই,তাঁহ। উতকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে পরিগণিত 

হইতে পারে না। প্রাজাপত্য ও গরান্ধর্ব্ 

বিবাহের মূলে এই অদ্বৈতভাব আছে 
বলিয়! এই ছুই বিবাহকে আমরা সর্ক্বোৎ- 

| কষ্ট বিবাহ বলিয়া! গণম! করিলাম । এবং 
অন্য ছয় প্রকার বিবাহের মুলে এই 
অদ্বৈতভাবের অভাব আছে বলিয়া সে 
॥ সকলকে আমরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বিবাহ 

| ' বলিয়া নিদেশ করিলাম | একজন বর 

- বিদ্যা-নদাচাক-সম্প্ হইলেও যদি তিনি, 
| বিবাহার্থী ন! হন,দি তিনি কন্যার প্রতি 
রি অনুরাগী না হন, তাহ! হইলে তাহার হন্যে 

সিরা ঠাির রাহে রহ 
. নসিহত রি 

| নিটিট রে টিন. 

মাসিক পন্ত্র ও সমালোচন। 

. বৈশাখ, ১২৮২ সাল ্ 

বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ে মনূর মত। 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ।) 
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সম সংখ্যা। মা 

কন্যা সমর্গণ করিতে সন্থ্দয় ব্যক্তি মাত্রই | | 
ভীত হইবেন সন্দেহ, নাই । বিদ্যা ] 
সদাচাঁর-সম্পন্ন অপ্রার্থক বরকে কন্যা ] 
সম্প্রদান করার নামই ব্রাহ্ম বিবাহ । এই.] 
্রান্ম বিবাহ অধুন! বিস্তী্ঘন্ণপে হিন্দু- | 
সমাজে প্রচলিত থাকায় আঁজকাল যেষকল |. 
অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, তাহ! কাহার |. 
অবিদিত? কন্যা অষ্টমবর্ধীয়! হইলেই ॥ 
জনক জননী তাহার বিবাহের জন্য || 
ব্যাকুল হইয়! বন্তজালঙ্কার ধনাদির গ্রলো- | 
ভন দ্বারা কোন সুশিক্ষিত, পাত্রকে প্রলুন্ধ 
করিয়া তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করেন। | 

| কনা! অষ্টমবর্ধয়া, কতরাং সে বিবাহ | 
কাহাকে বলে, স্বামী কাহাকে বলে, আর 
পরিণামেই বা. কি হইবে, কিছুই অবগত ধা 

নহে। সুশিক্ষিত যুবক, ভাবিলেন বয়ো- 
বিদযাগুণে তাহার অনুরূপ ভাধ্যাত ছর ভই, 
তবে যাহা কিছু অর্থ আত্মসাৎ করিতে 
পারা! যান তাহাই লাভ। কিন্ত এরূপ 



বাহে নি ফল _অচিরাৎ ফলিতে 

: আরস্ত হুয়। অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্যের 

প্রলোভন শীপ্বই ভিরোহিত হয়। স্বামী. ও 
স্ত্রী ক্রমেই দাম্পত্য প্রেমের অভিলাষী 

যেই তাহারা ইহাতে বঞ্চিত হন। যাহা- 

দ্বিগের অমানুষ ধৈর্য্য আছে, তাঁহারা এই- 
৷ রূপে হতাশাপ্রপীড়িত হইয়াও চিরজীবন 

1 অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে পারেন । 

কিন্তু জীবুন তঁহাঁদিগের নিকট জীর্ণ 

তীঁাদ্িগের উত্সাহ গাঁকে না । এইরূপ 

। মানসিক অবস্থায় আবার ইঞ্জ্িয়সংসর্ণ যে 

' কিন্ধপ বিশুদ্ধ ও প্রীতিগ্রদ, তাহা ধাহা- 

|| দিগের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহারাই জানেন। 
আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে 

অনেক পরিণতবয়স্ক পুরুষ পরিণীতা দশম- 

বর্ষীয। বালিকার কৌমারব্রত ভন্কু করিতেও 
মঙ্কুচিত নন। বালিক! নবোঢ] ও ভয়ে 

বিহ্বলা )-জুতরাং স্বামীর অপবিত্র আলি- 

| স্্রন, নিবারণে অসমর্থা। কি ভয়ানক! 

ক পট পাশ টি তি পা 

চা রি পি সি সপ পপ পা পপ 

হস্ালপে 

৯ 

পরিজ সে হ্রেশে চোরের পার ১০৯ চু পু স্াপ্াহশরাুস্ কু 

পপি শিপাপ পাশাপাশি শশা শা িিশিশী শি শিিপীশশীটিতশি পিপিপি তি শিট 

এই প্রনেদ যে এ বলাৎকার আইনে 
| দণ্ডাহ নহে। | 

| দাশ্পত্যপ্রেমে হতাশ দম্পতীর 
| ধৈর্য্য বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে সংসার 

ঢা যেকি. ত্রয়ঙ্কর স্থান 'হয় তাহ! বোধ হয় 

|| অনেকেই. অবগত আছ্েন। ন্বামীর 
এ -্্রীতে ও. স্ত্রীর স্বামীতে যদি প্রণয়বৃত্তি 

|. চরিতার্থ না হয়, তাহা হইলে সেই বৃত্তি 
7 অন্য স্্রীতে ৰা অন্য পুরুষে চরিতার্থ করি- 

ভাজ, খু 
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প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে স্বামী ও 

হুইয়। উঠেন । ছুর্ভাগ্য ক্রমে অনেক সম-- 

বিশৃঙ্খলা ঘটবাঁর সম্ভাবনা থাকে না। 

অরণাবৎ প্রতীয়মান হয়! কোঁন কাঁধ্যেই' 

ব্লাৎকার আর কাহাকে বলে? কিন্ত 

হয় না বটে, কিন্তু তাহাদিগের মন সতত 
বিষঞ্ধ ও প্রর্ভিবিহীন হওয়ায় তাহারা ||. 

| ক্রমেই তাহারা 

০৯ পক এ ৯২ সপ পপ 

বৈশাখ ১২৮২ মর 

বার ইচ্ছা স্বভাঁবতঃ বলৰতী হইয়া থাকে।, 
যদ্দি বিয়োজন প্রাথা ( 96010 0001৮01 0৪) 

স্ত্রী পরম্পরকে পরিত্যাগ পুর্ব্ক অন্য স্ত্রী 
বা অন্য পুরুষকে অনায়ামে বিবাহ. |. 
করিতে পারেন ।$ তাহ! হইলে কোনও 

আমরা যে বিয়োজনপ্রথার প্রার্থী, 
তাহা ইংলও বৰা অন্যান্য ইউরোপীয় 
সভ্য সমাজের বিয়োজন প্রথার অন্ু- 

কারিণী হয় ইহা আমাদের অভিলাষ নয়। 
স্বামী বাস্ত্রী বিচারালয়ে আসিয়া আপনা- 
দের পরস্পরকে বা অন্যতরকে ব্যভিচা- 
রিণী বা বাভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করি- 
বাঁর যে চেষ্ট/ করে, তাহ! অপেক্ষা অধিক - 
তর শোচনীয় বা লজ্জাঁকর বিষয় জগতে ||. 

আঁর কি হইতে পারে জানি ন1। এরূপ 

প্রথা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হর তাহা 

আমরা কখন ইচ্ছা করি না। স্বামী ও 

স্ত্রীর একত্র অবস্থিতি অতিশয় ক্লেশকর 

হইয়া উঠিলেই তাহাদিগকে পরস্পর 

বিয়োজিত করা উচিত । এরূপ অবস্থায় 
বলপুর্ক তাহাদিগকে সংযোজিত রাখি, 
বার চেষ্টায় যে কত গরলময় ফল উৎপন্ন |. 

হয় তাহার ইয়তা! কর! যায় ল1। দল্পতী। 
সহিষ্ণু হইলে কোন বাহা অনিষ্ঠ সংঘটিত || 

পপ কস পাপ পা পরী পীর সপ পা সপ লি পি সস পা সপ সস পপ পা শশী 

রা ্ 

উৎকৃষ্ট স্তান.জনন বা জগত্ডের, আর || 

কোন হিত সাধন করিতে পারেন না |. 
নয্যুবিদেষী হইয়া . 



:. : বৈশাখ ১২৮২ | 
কার্বন ম্রো ন্ন কাবিন ৪৮০০৪১০৫৮৫৭ ০৮ ৮৭৯৪৯ দই জট সতত উহচ ৪৩৩৪৪ এ ৮৪২২ তর ০০ প লি ৫৬০০০ পান ডা ড৯ ০৬ ৪৮ ৪৮ সপ হজ ৫ এক আত ৪ ৯৬৪ ৩ ৪৮ ন কত 5৪ তলত তি ৪৬৪৮৭ জাত তত ৪৪ ৪৫6৪ উ এ তক ক ৪১৪৫৪ক৮ 

| উঠেন। যাহাহউক এক্প লোক জগতের 
| ক্ষে অর্ধ হইলেও তাহাদিগের দ্বার! 
| সমাজস্থিতির বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে-স। 

কিন্ত এরূপ ধৈর্য্য জগতে অতি বিরল! 

| প্রায়ই দেখিতে পাওয়া! যাক এরূপ স্থলে 
| দম্পতীর উভয়ের বা অন্যতরের “ধৈর্য্য- 

চ্যুতি হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির ধৈর্য 
চ্যুতি হইলেও সাহার! অনেক সময় কলহ 

বিবাহাদি দ্বারাই ক্রোধ শান্তি করিয়া 
[| থাকেন। কিন্তু পুরুষ জাতির স্বাবীনত। 

আছে, সুতরাং তাহাদিগের ধৈর্য্য চ্যুতি 

হইলে ভীহাঁরা অনেক সমর নির্ভয়ে 
নারিকাস্তর অবলম্বন করিয়। অতৃপু' গ্রণয়- 

বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করেন। 

কিন্তু স্ত্রীজাতির অতৃপ্ত প্রণয়বৃত্তি 

চরিতার্থ করিবার স্পৃহা বলবতী হ- 
ইলেও তাহার পুরুষ জাতির ন্যায় নি- 

ভয়ে ইহ! চরিতার্থ করিতে পারেন না । 

[তাহাদিগকে নানা প্রকার গুপ্ত উপায় 

অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু পুরস্য জাতির 

নয় তাহারা সহজে নিষ্কৃতি পাইতে 

পারেন নাঁ। পুরুষ জাতি প্রায় গৃহের 
বাহিরেই স্বাভিলাষ পর্ণ করেন, স্ৃতরাং 
ত্বীকাঁর না করিলে প্রায় ধরা পড়েন ন1। 

কিন্ত স্ত্রীজাতির অবস্থা স্বতন্ত্। তীহা- 
[| দিগকষে প্রায় গৃহের অভ্যন্তরেই মনোরথ 

| পুর্ণ করিতে হয়। গৃভ পরিত্যাগ করিয়। 
0 এপ করিলে. তাহাদিগকে সমাজচ্যুত 
হইয়া অবশেষে অগত্য। বেশ্যাবৃত্তি অব- 

| লঙ্ধন করিতে হয়। যত দিন গর্ভ সঞ্চার 
| নাহয় ততদিন সাহারা, গৃহের অত্যস্তরে 

৩ অল 

শাক ও পুরে হি বিষয়ে মনুর মত ৩ | 

অগত্য। প্রিয়তম সন্তানের এ।৭ মংহার 

জন. প্রথার গ্রবর্তন - করিতেন; তাহা 

৫ 4৯ পা টিপি « চপ পাত পর কালা 

থাকিয়া কথঞ্চিৎ মনোরথ পর্ণ করিতে || 
পারেন। কিন্ত গর্ভনঞ্চার প্রণয়-সম্মিলনের || 
অনিবার্য ফল। গর্ভ সর হইলে প্রস্থ- | 

তির ছুইটী বইপ্থ থাঁকে না (১) গৃহ পরি- 
ত্যাগ পুর্ব গর্ভ রক্ষা (২) অথবা স্বহস্তে || 
কুক্ষিস্থ সন্তানের প্রাণ সংহার পূর্বক গৃহে 
অবস্থিতি | অসহায় রমণী গৃহ পরিভ্যাগ, ৃ 

করিতে সাহসিনী না হুইয়! অনেক শসয় 

পিস 

করেন। কোন কোন সমর ম্বয়ং লস্তা- 

নের প্রাণ বিনাশে অপমর্থ হয়] উদ্বহঈনে ন্ 

প্রাণ বিসজ্জন করেন। যাহার] সন্তানের 
প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহ পরিত্যাগ 
করেন, সমাজ তাহাদিগকে প্রতিগ্রহণ 

করেন না। সুতরাং বেখ্যাবৃত্তি অবলম্বন 

কর! ভিন্ন তাহাদিগের আর উপারাত্তর 

থাকে না। হতভাগিনী রমণীর প্রণয়-নাট- 
কের শেষ অন্ক এইরূপে প্রায়ই নরহত্য1 বা 
বেশ্যাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়। এই সকল |. 
ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাঁতের জন্য কে দায়ী? ] 
আমরা বলি প্রধানতঃ সমাজ, দ্বিতীয়তঃ | 
সমীজের অনুবর্তন ছারা রাজবিধি। যদি || | 

সমাজ ও রাজবিধি নর নারীর বিবাহের | 
অন্তর্বর্তি না হইতেন, যদি তাহাদিগকে || 
বিবাঁহ বিষয়ে সম্পুর্ণ স্বাধীনতা দিতেন, || 
যর্দ মমোনীত করণে আত্মন্কৃত, ভ্রম] 
প্রমাদ, নিরাকরণ জন্য অনিযস্ত্রিত বিয়ো” 

সপ শা দে জে 

৮ ০-৯25 টনি 

তে রসে 

হইলে নরনারীর গোপনে প্রণয়ের অনু" | 
সরণ করার কোন 'আবশ্যকত। থাকিত || 
না। আুতরাং জগতে জগহত্যা, রীতা 

সপন সা ৮৯-০,০০ সি শপাসপাকি পনি? শামপাপসপিশা পা টি । 
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ঘর বেশযানততি, বাভিচার প্রতি কিছুই 

|| থাকিতনা | অনেকে বলিবেন ইউরোপেত 

বিবাহে স্বাধীনত। ও বিয়োজন প্রথা 

প্রচলিত আছে, তবে সেখানে ভ্রণহত্যাঠ 

 বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি কেন বিদ্য- 

মান রহিয়াছে। তদুত্তরে আমরা, এই 
বলিক যে সেখানেও রীতিমত বিবাহে 

স্বাধীনতা এবং বিয়োঁজন প্রথা প্রচলিত 

| নাই। আমরা মুক্তকে বলিতে পারি, 

॥ মাতা বা 

বিবাহের অনুষ্থশাদন . করেন মাত্র | ব্রাহ্ম 

সস ্ঃ 

৬ ০ পপ সপ পপ সপ পপ ১৮৭৭ সস পাপ 

রি রর রি রি শে টি 

[ফ্ঘ চাই এই গ্রাজাপত্য বিবাহে ।, 

| যতদিন সমীজে বিবাহে সম্পূর্ণ স্থাঁধী- 

| নতা ও অবিশুঙ্খলিত বির়োজন প্রথা 

| প্রচলিত না হইবে, ততদিন জরণহত্যা 

| প্রভৃতি সামাজিক তুর্ঘটন! সকল কখনই 

 নিবারিত হইবে না। | 

মন্ু যে কয়গ্রকার বিবাহের লক্ষণ প্রদান 

করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাজাপত্য বিবাহের 

লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিয়! স্পষ্ট প্রতীতি 

হইতেছে যে এ বিবাহে কন্যা ও বর 
পরম্পরের প্রতি অনুরাগী হইয়! 

পরস্পরকে ম্ন্দোানীত _রুরেন। পিতা৷ 

অভিভাবকগণ তাহাঁদিগের 

বিবাহে .বর ত্রক্মবিদ্যা ও সদাচারাদি 
সম্পন্ন এবং অপ্রার্থক হইবেন । স্বৃতরাং 

সে বিবাহের মুখ্যঅংশ বধের শুণ--কন্যার 
॥ প্রতি বরের অনুরাগ বা বরের প্রতি 17 

| কন্যার অন্থ্রাগ তাঁহার গৌণ অংশ মাত্র। 
কিন্ত গ্রাজাপত্য বিবাহে বরের ব্রহ্গ- 
0 বিদ্যা প্রবেশ- থাকিতেও পারে না 

|| খাকিতেও পায়ে; কিন্তু বরের প্রার্থক 

চৈত্র ৯২৮২। রি 
০৪৬০৩ ৪ ক সন ওডও ৪৬৬ নপউ জা রজত 

: অনুরাগ এবং পিতা মাতা বা অভিভাবক. ] 
গণের অনুমোদন এ ছুইই "আছে বলিয়া! | 
মন্থু, এই বিবাহকে সর্বাপেক্ষা, অধিক |] 

পত্য»' আস্ুুর, গা
 রাক্ষস ও পশাচ 

এই পাঁচ প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজা- || 

পত্য গান্ধর্ব ও রাক্ষন এই তিন প্রকার 

বিবাহ সকল বর্ণেরই ধন্দ্য (১)। প্রাজা- 

পত্য ও গান্ধর্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে 
আমরাও মন্থুর অন্থুগমন করিলাম । কিন্তু 

রাক্ষস বিবাহ বলাৎকারমূলক বলিয়। মন্তুর | 

সহিত্ত আমর! তাহার শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন ক- 

রিতে পারিলাম ন।। প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ক 

বিবাহের মূলে পরম্পরের প্রতি অন্ুর।গ 

ব্যবস্থাপিত আছে বটে; কিন্তু মন্তু--- 

অষ্টম ও দ্বাদশবর্ষ রূপ কন্যার বিবাহের || 
যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন (২) সে সময়ে | 

কন্যার অন্তরে অন্ুরাগের উদ্ভ/তির সম্তা- 1 

বন নাই । সুতরাং ভ্রিংশত্বর্ষবয়স্ক পুরুষ 

দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে এবং 

চতুর্ধিংশতিবর্ষবয়দ্ক ব্যক্তি অষ্টমব্্ীয়] 
কন্যাকে বিবাহ করিবে__মন্থুর এই: বিধি 

.প্রাজাপত্য ও গান্ধবর্ব বিবাহেব.উপযোগী || 

হইতে প পারে না।, এই উভয় প্রকার] | 
৪০ | পপি পপি ৯০ 

০১) পঞ্চানাস্ত ত্রয়োধন্্য দ্বাবধর্শো 1 
ম্মতারিহ। ৩২৫, 

(২ | অ্রিংশদর্ষে! বহেৎ কন্যাং হদ্যাং .. 
. দ্বাদশবার্ষিকীম, | | 

রঘ নিস ধরে মীদতি .. ] 
 সঙ্থরঃ 1১১ ৯৪: | 
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একক 

[বিবাহেই বর ও কন্যার যুব! ও যুবতী 
[ হওয়া আবশ্যক | নতুবাঁ_-বরও কন্যার 

| পরম্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবার সম্ভাবনা 
নাই। প্রাজাপত্য ও গান্ধবর্ব বিবাহ 
প্রায় একই রূপ। উভয়েত্েই বর ও 
কন্যার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ শাক! 
প্রথম প্রয়োজনীয়। তবে এই মাত্র প্রভেদ 
যে প্রাজাপত্য বিবাহ পিত। মাতা বা 
অভিভাবগণের অনুমোদন-সাপেক্ষ এবং 
গাচ্ষর্ব্যবিবাহ পিতা মাতা বা অভি- 
ভাবকগণের অনুমোদন-নিরপেক্ষ । এই 
বিবাহদ্বয়ের পুনঃ প্রবর্তনা অতীব 
প্রয়োজনীয় । 

মন্ধ প্রাজাপত্য ও গান্ধব্ববিবাহকে 
বিধিবদ্ধ করিস বিবাহে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিয়াছেন বটে, কিস্ত তিনি মনোনীত 
করণে ভ্রম প্রমাদাদি নিরাকরণ জন্য 
অবিশৃঙ্খলিত বিয়োজন প্রথার প্রবর্তন 
ফরেন নাই। বিবাহ তাহার মতে, 
চিরস্থারী। একবার প্রজাপতি কর্তৃক 

|| পতি ও পত্বী সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, বিক্রয় 
| ওত্যাগেও সে সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার 

নহে (৯)। তাহার বিধানানুসারে স্ত্রী বন্যা 
হই, বা দ্শবর্ষ পর্ধ্যস্ত মুত প্রজা হইলে, 

|| বা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীজননী হইলে, 
[| অথবা অপ্রিয়বাঁদিনী. হইলে স্বামী 
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পারেন বটে (২) কিন্ত স্বামী সদাচার- 
বিহীন, অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ঞ, বা বিদ্যাদি- 
গুণবিহীন হইলেও স্ত্রীর তাঁহাকে 
সতত দেবতার ন্যায় সেবা করিতেই | 
হইবে (৩)। স্ত্রীর কিছুতেই, নিস্তার | 
নাই, পতি তীহাকে পরিত্যাগ করুন 
বা ভাধ্যাস্তর গ্রহণ করুন, স্ত্রীকে আজী- 
বন তদছুধ্যান করিতেই হইবে । ইহাতেও 
ত্রীর যন্ত্রণার অবসান হইবে না। পতি 
প্রেত হইলেও স্ব পুষ্পমূল ফলাদি দ্বারা | 
বরং দেহের ক্ষপণ করিবেন, তথাপি 
পরপুরুষের নাম পথ্যন্ত গ্রহণ করিতে পা- ]. 
রিবেন না €৪)। মনন যদি কম্টের ন্যায় স্ত্রী | . 
ও পুরুষ উভয় জাতির পক্ষে আজীবন এক 
বিবাহ ব্রত প্রতিপালনের ব্যবস্থা দিতেন, ৃ 
তাহা হইলে আমরা তাহার উপর 
দোষারোপ করিতে পারিতাম না। কিন্তু 
তিনি যখন স্বামীর হাস্তে অপ্রিয্ববাদিত্ব- 
রূপ সামান্য . অপরাধেও এক ভার্্য। || 
পরিত্যাগ করিয়া! . ভার্ষ্যাস্তর গ্রহণের 
অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তখন | 
ভা্যাকে স্বামী বিষয়ে আজীবন: 

(২) সা রটানানানি দশমেতু ৫. 
রি .. সৃতপ্রজা। | 

চীরা ব্ীজননী সদাষ্রিয়বাদিনী ].. 
[তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ. করিতে ৭৯৮৯] 
ূ ৬৪ নী নিষুবিসগভাং ভর্ভ ভারা ে বশী: কামরতো বা গুপৈর্বা] 

ৃ এ বিশুচযুতে। [...... পরিবজ্জিতিঃ, 5. 
এবং | রি | বনী প্রাক্প্রজাপাতি:. উপ স্রিয়া সাধ্য সততং দেববৎ, 1. 
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| তাহার মত উচ্চীশয় ব্যক্তির অনুচিত 

পক্ষপাতিত! অতীব দোধার্হ সন্দেহ নাই। 

গতিকর্তৃক পরিত্যক্ত বা বিধবা! নারী 

: গুনর্ববার অন্যের ভাষ্য হইয়া, উই! দ্বার! 

| যে পুত্র উৎপাদন করেন, সেই পুত্র 

৷ উৎপাঁদকের পৌনর্ভব নামক পুত্র হয় 

এবং সেই নারী পুনর্ভ্ড নামে আখ্যাত 

সস ০০৯৯ পপ 

সস 

[ কর্তৃক পরিত্যক্তা বা বিধব! নারীর 

॥ বিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন বটে; 

| তাহা কন্যা অর্থাৎ অক্গতযোনি ভ্রীর 

। বিষয়েই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অকন্যা- 

| দ্রিগের বিষয়ে নহে, যাহার কন্যাত্ব নষ্ট 

| হয়, তাহার ধর্ম্য বিবাহের অধিকার 

| লোপ হইয়া যায় (২) এবং--বিবাহ- 
1 বিধায়ক্ষ. শাস্ত্রে এমন উক্তি নাই যে, 

| ণ । বিধব। স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ হয় (৩) 

] ইত্যাদি বচন দ্বারা তিনি আবার বিধব! 

ৰ চিনির প্রতিষেধ করিয়াছেন । 

০) যাগতা। ৰা পরিত্যক্ত বিধবা! : বা 

স্বয়েচ্ছয়! | 

॥৯১৭৫ 

) প্রতিষ্ঠিতাঃ। 
বন্যা চি, থাঁং লুপ্তধনমক্রিয়া 

রোড ব্রত প্রতিপালনের আদেশ করা 

' হুইয়াছে। শাস্বকাঁরদিগের এরপ স্বজাতি- 

হন (১--এই বচন দ্বারা মনন পতি 

| কিন্ত বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে 

& উপরে ্  বা সপৌনর্ভব উচ্যতে 

0. খে. পানির ন্ত্রাঃ কন্যান্ষেব 

_ হিতাঃ ৮২২৬ পু 

এরূপ সংশয় স্থলে কোন্ পক্ষ তীহার || 
অভিমত তাহা আমরা নির্ণয় করিতে ৰ 
পারি না। কিন্ত নিগৃঢ তত্ব অনুসরণ 
করিলে প্রতীতি হর যে বিধবা বা | 
পতিকর্তৃ্' পরিত্যত্তা নারী পত্যস্তর 
গ্রহণ করেন ইহা ছার সম্পূর্ণ ইচ্ছা নয়, ্ 
তবে ভীহাঁরা পুনব্রবার বিবাহ করিতে || 
ইচ্ছা! করিলে করিতে পারেন অগত্যা এপ. 

অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র! তীহাঁর |. 

অনুমোদনের উদ্দেশ্য এই যে ত্াহাদিগের | 
বিবাহ-__তীহার সম্পূর্ণ অভিমত না হই- || 
লেও তদানীস্তন প্রচলিত আচার ব্যব- 

হার বা শীল্সের বিরোধী হইবে না। || 
এইরূপে তীহার পরস্পর-বিসম্বাদি মত- || 

দ্বয়ের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য বিধান করিতে | 
পারা যায়। যে মন্ধ--দ্বিজাতিদিগের | 

প্রথমে সবর্ণাবিবাঁহই বিধেয়; যাহারা কাঁম- | 
প্রবৃত্ত হইয়া বহু বিবাহ করিতে চায়; ৃ 

তাহারা অন্ুলোম ক্রমে ক্রমশঃ নিকুষ্ট ৃ 

বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিবে (8) এই বচন' || 

দ্বারা এক স্ত্রী সত্তেও পুরুষের বহুবিবাহের 
অন্থমোদন করিয়াছেন) যে মন্থু জী] 
মদ্যপানে আসক্তা, কদাচারা, ভর্তার : 
প্রতিকুলাচরণ' শীলা, ু ঠাদিরোগগ্রস্তা | 

শীত কী ২৯৭ পাস পক মাপা 

রর বিবাহবিধাবকতং বিবাযনং |. 

* পুনঃ 1৯1৬৫. | 

(8) বে জ্াতীনাং ও প্রশ নত. দার- |. 

(কর্ন । ] 
[ কার্ত্ রানি স্থযঃ জমশো" . 

ব্রা? ঃ1৩৯২ ৰা 



| বৈশাখ ১২৮২। বিবাহ ও পুত্রেত্ব বিষয়ে মন্ুর মত। 
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[| হিংঅস্বভাবা, অর্থনাশকারিণী (৯) বা 
|| অপ্রিয়বাদিনী (২) হইলে তাহাকে তৎক্ষ- 

| ণাৎ পরিত্যাগ করার ভার স্বামীর হস্তে 

অর্পণ করিয়াছেন; সেই মনুই স্ত্রী স্বামী 

কর্তৃক পরিত্যক্ত! বা রিধব| হইলও তাহার 
[| পক্ষে আজীবন কঠোর ত্রহ্মচর্ষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব 

প্রতিপাঁদন করিয়াছেন । ধন্য রে পুরুষ- 

জাতি! ধন্য তোমার স্বার্থপরতা ! জ্রীজা- 

তির প্রতি তোমার নিষ্ট,রতা এতদূর বদ্ধ 

মূল হইয়! গিয়াছে, যে ধীঁহাঁর! তোমার ভূষণ 

[| স্বরূপ বলিয়! পরিগণিত তীঁহারাও এই পা- 

॥ পের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পাঁরেন নাই। 

এক্ষণে আমর! এই মাত্র বলিয়া বিবাহ 

|| বিষয়ে মন্থর মতের সমালোচনার উপ- 

| সংহাঁর করিলাম | সম্প্রতি পুত্রত্ব বিষয়ে 
[| মন্থর মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

যে ওদার্যাগুণে মন্-বিপক্ষ কন্যা- 

| পক্ষীয়দিগকে হত ও আহত করিয়! 
| প্রাচীরাদি ভেদ করতঃ রোরুদ্যমান! 

[ ক্রোশন্তী রমণীর বলপুর্বক কৌমার 

0 ব্রত ভঙ্গ করাকেও বিবাহ বলিয়া 

ৃ নির্দেশ করিয়া! এবং নিদ্রায় অভিভূতা বা 

[ মদ্যপানে. বিহ্বল] অথবা! অনবধানযুক্তা 

ত্রীতে নিজ্জন প্রদেশে গমন করা- 

] মযপাইসাধুরত চ গ্রতিকুল! চ যা! 

] ভবেৎ। 

ব্যাধি বাধিবেত্তব্যা ছিংশ্রাহ্থদ্বী চ 

ঠা সর্ব ॥৯।৮০ 

- ৫ ) বাস বিযোাষে দশমে তু 
না ঃ মৃতপ্রজা। 

] এ দশে ননদ রয়বাদিনী৯৮১ 

কেও বিবাহ নামে আখ্যাত করিয়া 
বলাৎ্কৃতা হতভাগিনী রমণীর ও 
'তদগর্ভাত নিরপরাধ সম্তানের গৌরব 
রক্ষা করিয়ছেন ) এবং যে ওঁদার্যযগুণে 
মন্গ--কন্যা এবং বরের পরস্পরের প্রতি 

অনুরাগী হইয়া নির্জনে সংসর্সপুর্বক 
পরস্পরের সহিত মিলিত হুওয়াকে 
উত্রষ্ট বিবাহ মধ্যে পরিগণিত । 
করিয়া ভারতের রত্শ্বরূপ শকুস্তলা, 
সীতা ও ভরত প্রভৃতিকে “ব্যভিচাঁর- 
জাত” এই অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়া- 
ছেন) সেই ও'দার্ধ্যগুণেই মন্থ--ক্ষেত্রজ, ] 
দত্তক কৃত্রিম, গৃটোৎপন্ন, অপবিদ্ধ, 
কানীন, সহোট়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়নত্ব ]. 
ও পারশব--ওরস ভিন্ন এই একাদশ | 
প্রকার পুজ্রকে বিধিবদ্ধ করিয়! ধর্ম- 
রাজ ঘুধিষ্টির, বীরবর তীমসেন, মহারণী | 
কর্ণ ও অর্জন, মহামতি: নকুল ও. 
নহদেব, মহারাজ পাঁও ও ধৃতরাষ্ট্র এবং ]- 
ধার্দিকগ্রাবর বিদূর প্রভৃতিকে সমাজের : 

উচ্চ সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। 
মানুষের যত প্রকার সন্তান হওয়া সম্ভব, 
মন্্ তৎসমস্তকেই বিধিবদ্ধ করিয়া প্রগাঢ় 
বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। চৈতন্য ও (|. 
মহম্মদ ভিন্ন জগতের আর কোন ব্যবস্থা || 
পক অদ্যাবধি মন্তুর এই গভীর মর্ম্বের |. 
উদ্তেদ করিতে পারেন নাই । তীহারা প্রন: রঃ 
তির আত বলপূর্ব্বক রোধ করিতে গিয়া 
অনেক সময় সমাজে ভীষণ তরজ উ্বাপিভ | 
করিয়া থাকেন। মছ_প্রক্ৃতির শ্রোত সু 
রোধ না করিয়া ইহার অনুসরণ নর 

নিবি 



িাছেন মা্র। আমরা দ্বাদশ প্রকার 
পুত্রের লক্ষণ নির্দেশপুর্বক মনুর মতের 

|| শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। : 
গ্বামী-্বাকীয়া পরিণীতা.. ভার্যাতে 

[ স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাকে 
| ওরস পুত্র বলে। এই পুত্র মুখ্য 

| পুত্র বলিয় গৃহীত। (১) 
|] অপুত্র মৃত নপুংসক বা ব্যাধিত 

0 ব্যক্তির ভার্ধা, নিয়োগ-ধ্খানথসারে 
| গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া, সপিগু- 

] বাক্তির দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, 
| তাহাকে ক্ষেত্রীর ক্ষেত্রজ পুত বলে। (২) 
|| পাত ও ধৃতরাষ্্রী এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, 
| অর্জন, নকুল ও সহদেব ই“হার! সকলেই 
] ক্ষেত্রজ পুত্র। 
| ম্বজাতীয় কোঁন ব্যক্তির অপুত্রত্বরূপ 

| আপৎকালে জনক জননী গ্রীতিপুর্ব্বক 
| যে পুত্রকে দান করেন, সেই পুত্র গ্রহী- 

তাঁর দত্তক পুত্ররূপে পরি? পরিগণিত হয়। €৩) 
পা 

তি ঘ্বে. ক্ষেত্রে সং ত্রে সংস্কৃতায়াস্ত স্বয়মুৎ- 

পাদয়েদ্িযম্। 

? অং বিজাঁনীয়াৎ পুত্রং 
ৃ কলিতম্ ৯1১৬৬ 

্ ) ন্তলনজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য বাধি 
ৰ তসযবা। 

রন চিল, ম পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ 
] :  ম্মৃতঃ ৯1১৬৭ 

মতা পিতা বা দদ্যাতাং  যমস্িঃ 
পুত্রমাপদি। 

ক শীত মদ সম দিম; 

প্রথম- 

যদি কেহ-_-গুণ চাকর পুত্র, : 
চিতগুণোঁপেত ত স্বজাঁতীয় কোন বাক্তিকে | 

গুলরদ্ষপে গ্রহণ করেন, সেই পুত্র গ্রহীতাঁর : 
কৃতরিমপুত্ররূে খ্যাত হয়। (৪) 

'আপনার পর্ধিদীন্তা ভার্য্যাতে অজ্ঞাত 

পুরুষ কর্তৃক জনিত, ভর্তার গুঢ়োৎপন্ন 

পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়। (8) 

জনক জননী উভয়েই ৫ পুত্রকে 

পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা জননীর 

[ মরণানস্তর জনক,বা জনকের মরণীনত্তর 

জননী, একাকী যে পুত্রকে ত্যাগ করিয়া- 
ছেন, সেই পুত্রকে যিনি গ্রহণ করেন, 

সেই পুত্র গ্রহীতার অপবিদ্ধ নামক পুত্র 

হয়। (৬) 

পিতৃগৃহে থাকিয় অবিবাহিতা কন্যা 

নিজ্জনে যে পুত্র উৎপাদন করে, প্র 

কন্যাকে যে বিবাহ করে, সেই পুত্র 

” ৪) ৪) সনৃশস্ত প্রকুধ্যাদ যংগুণদবোষ: 

বিচক্ষণম্। 

পুত্র গুণৈযু'্তং স. বিজ্ঞেয়শ্ঠ || 
কৃত্রিমঃ ॥৯1১৬৯ 

(৫) উৎপদ্যতে গৃহে যস্যা ন্চ জ্ঞায়েত | 

পুত্রং 

কমা সঃ। |. 
ঘ গৃহে গুঢ়উৎপননস্তপ্য স্যাদ্ হস্য 

তল্লজঃ ৯৯৭, . 

(৬) নাতাপিহভামট তয়ো- .. 



ছা না ৯২৮২। বিবাহ ও পুত্র বিষয়ে মনু মত) .৯ || 

1 

|| বিবাহ. করে, . সেই গর্ভে ফেগুতর উৎপন্ন | হয়| (১১) 
| হয়, সেই খুত্র পরিণেতার সহোঢ় *নামক | মে ব্রাহ্মণ কাঁমাতীর হইয়া শুদ্রাতে পুত্র | 

|| খু হয়। 1৮) উৎগাঁদন করে সেই পুত্র সমর্থ হইয়াও | 

মূল্য দ্বারা যে পুত্রকে জ্রয় করা যায়, সেই ; মৃততুলা, এই জন্য এই পুক্র ই ত্রান্মণের ৃ 

[ পুল্রকে ক্রেহার জ্রীত পুত্র বলা যায়। (৯) ; পারশব পুত্র নামে আগ্যাত। (১২) 

| শতিকা ভ্রী পুনঃ সংস্কার দ্বারা অন্যের নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা 

|. ভার্ধণ হইয়া উহা দ্বার! যে পুর উৎপাদন 
|| ফরেন, এ পুত্র উৎগাদকের পৌনর্ভব 

[ নামক গু হয়। (৯০) | 

£ 

ৃ 

0] স জীতক হতনা সৃশোহসৃশো২  ) আয্ানং পয সে নাত 

| ডট যা গর্ভিণী সংস্ষিয়তে জ্ঞাতাহজ্ঞাতাপি 

ৃ বোচুং দ গর্ভে! ভবতি সহোঢ় ইতি 

পিচ পলা পদ সর সস পক চারশ ৫০০০ ৪ 

৫5৮৮০ হর ওত 6৮৪৮৯৬৪ এল৮ ৮৪৯ ও কতক গুল $৭ ৪ উচিত ৪৪ তর ররর ৯০৪৫ ০০ ৮৮৪৪৪০ 5৯৪৪ ০৪০১৪ জগিতল ৮৪ ৯৬৩০৪ ৯৯৫৯৮৪৪৭৪৯৪ ৯০৯ ৪ হত জ৬৪ ৯৬৪৫ কব জব জজ জল ভখ৯ ভব নকিলন ৪৪ উড ৮৭ ৮ ৮ কউ তর ৫৪ অলক দ+উ হত উতউও ৪৯৩ হ্রদ 

[ী জহর কানীন নামক গুজ্ হয় (৪) এই | মাতৃপিভৃ-বিহীন, অথবা অকারণে : 
[সাথ অঙ্গরাঁজ কর্ণ পাঁ র কানীন | মাতা পিত। কর্তুক পরিত্যক্ত পুজ যদি ] 

| পুত্রন্নপে পরিগণিত হইয়াছিলেন 2 স্বয়ং আপনাকে দান করে, তাহা হইলে | 

জাতগভা ব! অজ্ঞাতগ্ডা কন্যাকে যে | সেই প্র গ্রহীতার: শ্বস্বংদত্ব পুজ 

মাতা পিতার নিট হইতে অগন্ার্থ | পিতার শদ্ধাদি কর্মের অনধিকারী প্রযুদ্ত ৃ 

পতি কর্তৃক পরিত্যনতা অথবা মু; এইরূপে মন্ত্ু যে দ্বাদশপ্রকার পুত 

প্রান্তিক ও গৃহীত এই দুই প্রধান ভাগে: 
বিতক্ত করিলাম । যে দকল পুন্ধের সহিত | 

স্ব'মী ও স্ত্রী উভয়ের বা অন্যতরের রক্ক- 

9) গিতৃবেশ্মনি কন্যা তু ষং পুত্র মন্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে আমর! এই. 
জনয়েদ্রহঃ | | প্রথম শ্রেণীর অন্তভূ্তি করিলাম 1 (৯. 

ভং কানীনং বদেনায়া বোঢঃ কনা! ৰ উরস (২) পৌনর্ভব (৩) পারশব €ও) ক্ষে-, 

উপ ৪ ৯৬ ২১৮৯ পা 

ভর (৫) ফাঁনীন (৬) সঙ্োঢ় শ্রবং (৭) | 

গঢ়োৎপন্ন এই সপ্তবিধ পুত্র এই শ্রেণীর 

অন্তর্গত | তন্মধো ওরস পৌনর্ভব ও 
পাঁরশব এই ত্রিবিধ পুত্রের সহিত স্বামী | 

স্্রী উভয়েরই রক্তসন্দ্ধ এবং অবশিষ্ট 

সমুস্তূবম, | ৯1১৭২ 

বা সতী । 

চৌচাতে 1৯।১৭৩ 1 ২ 

রঃ ১)জনীগৎ যস্তপত্যার্থ, মাঁতাঁপিতোর্ষ- [১ মা মাতাপিভৃবিহীনো ন্ত্যক্কো বা. 

| মন্তিকাং। 10 জ্যাদকারণাঁৎ। 

১৫ কনার রা! 

_পিব। ॥৯1১৭৪ রিট লন্মতঃ 1৯১৭. 

০ পত্যা বা পাতা বিধবা বা | (১২) যং বা্মণত্ত শূজায়াং কামাছুৎপা- | 

| র্যা র্ 005. ছয়েহ ৮৮ 

[্ স রগ /ষ. গারয়কনেব শব ্মাৎ পাঁরশবঃ 

: উচাতে 1৯1১৫ 7 সি ১৭ র ]. | 

কিস এস টির ডি ৩০ বির ক নট লিড রত হিস সে সস সস উস াতা 

শক এত 
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ৃ চতুর্ধিধ পুরে রলহিত ও শুদ্ধ কর রক্তসন্বন্ধ 
| আছে। ৮) দত্রিম (৯) কৃত্রিম (৯০) 

|| ন্দত্ত এই পঞ্চবিধ পুত্র গৃহীত বিভাগের 
[ অন্তর্গত । এই পঞ্চবিধ পুত্রের সহিত 

|| গ্রহীতা ব। গ্রহীতৃপত্ীর রক্তমন্বন্ধ থাকি- 
| তেও পাঁরে না থাকিতেও পারে । 

0 বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পুত্রত্ববিষয়ে 
] মন্থর উদার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়] 
্ দায়ভায়গ্রণেতা . জীমৃতবাহনের সন্কীর্ণ 

|| ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন । জীমূতবাহন 
| পূর্বোক্ত দাদ্ষণপ্রকার পুত্রের মধ্যে শুদ্ধ 
[ ওরস ও দত্তক পুত্রকে দ্বীকার করিয়াছেন। 

| তিনি আর দশপ্রকার পুত্রকে অস্বীকার 
| করিয়া তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির 

|| বহিভূর্ত করিয়াছেন । মন্থুকে এরূপ 
| অবমাননা করিয়া জীমৃতবাহন হিন্দু 

|| সমাজের উপকার বা অপকাঁর করিয়াছেন 

ৰ তাহ! নির্ণয় করা আবশ্যাক। উপকার বা 

| অপকারের নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে 

] হইবে বর্তমান সময়ে অবশিষ্ট দশগ্রকার 
| ব! তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রক্কার পুত্রের 
|| অস্তিত্ব সম্ভবপর কি না। যদি সম্ভবপর হয়, 

0 তাহ। হইলে তাহাদিগকে সমাজ ও বিধির 
|| বহিভূতি করা অতি-সন্্ীর্ঘমনা ও 'বৃশং- 

5 সেই শ্রেণী হইতেই পরাকালে 'অ- 

/ তখ্যহিন্ুকুলতিলক উৎপন্ন হইয়াছেন । 

 আধদশন ৷ 
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|| অপরিদ্ধ (১৯) ক্রীতক এবং (৯২) স্বয়- 

: করি, মেখানেও দেখি এই শ্রেদীর পুতে 

| অহ কার্ধয হইয়াছে সন্দেহ নাই । জী-. 

| মৃতনাহন যে শ্রেণীর পুত্রকে বিধিবহিভূর্তি 

0 বরাছেন/আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি 

০ যে ব্যাস ও. ১ ত্রগণ না জন্মিলে মহা" 

শাখা |. 

ভারতের সট হইত না. যে সত | 

সীতা জন্মগ্রহণ ন। করিলে রামায়ণের রে ॥ 

হইত না, কোন. পাষাণন্ায় ব্যক্তি তাদৃশ | 
পুরষরত্ব ও রমণীরত্বদিগকে হিন্দুসমীজ । 
হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাঁহেন আমরা জা- 

নিতোই। ইহীদিগন্জুক পরিত্যাগ করিলে 

হিন্দু পুরাবৃত্তে ত্বোর অন্ধকার উপাস্থিত | 
হয়, হিন্দুসাহিত্যসিন্ু শুকাইয়। যায়, 

হিন্দুহৃদয়ের প্রীতিআোত সংরুদ্ধ হয়। 
এক সীতার সতীত্ববলে ভাঁরতললনা অ-. 

দ্যাপি জগতের রমণীকুলের শিরোমণি 

হইয়। রহিয়াছেন, এক ব্যাসের রচনাবলে 
ভারগসাহিত্য জগতের সাহিতাসমাজে 

অদ্যাপি উচ্চ সিংহাসন অধিকার করি- 

তেছে,এক যুধিষ্ঠিরের ধর্মমবল দুর্বল ভারত- 
বানীদিগের অন্তরে অদ্যাপি ধর্মবল প্রদান 

করিতেছে, এক ভীমের গদ! ও এক অর্জ- 
নের গা্তীব এখনও নিব্বীর্ধ্য আধ্যসস্তান, 

দিগকে ভাবী স্বাধীনতার আশা দিতেছে । 

যে আর্য নামে আমরা এত গর্বিত, যে 

আধ্যনাম শুনিবামাত্র আমরা উন্মত্ত হইয়] 

উঠি, নেই আরধ্ধ্যনামের এত গৌরব ইহ 

দিগেরই জন্য। আমরা ভারতবর্ষ প-. 
রিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন 

এপাশ সনি 

শি ০১৯ ৯ পপ পপ এপ পি পস্প্পস্প সাপ 

গৌরবে ইউরোপের মুখ উজ্জল" খে 

ৃ্টীয় ধর্মের ও খৃষ্টীয় বীর্য্যের জয়ধ্বনি . 

এক্ষণে জগতের প্রায় সর্ধরর প্রতি্বনিত: ৃ 

( হইতেছে, যে খৃষটয় বীর্ষ্যের নিকট অকুল: 

সাগর ও গগনম্পর্া পর্বতও আর দুর: 
০ম 

ই হি 

নাই, দেই ধর ও ১:৯৫ বীর্যোর রর . 
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. গোদক- ক্রাইষ্_মেরীর গর্ভজাঁত কানীন 

পুত । 
| লাস জন্ম. পরিগ্রহ করার বিজ্ঞানভূমি 

|| ফান্দ নিউটনজননী ইংলগের গ্রতিদবন্দিনী 
হইতে পাঁরিয়াছিলেন, সেই* লাপ্লাসও 
এই শ্রেণীর পুত্র । কিন্তুলচ্জার কথা ভুসত্য 

। ইউরোপও অন্যাপি এরূপ সন্তানদিগকে 

৷ বিধিবদ্ধ করণে মনুর ন্যায় ওদার্য্য প্রদর্শন 

| করিতে পারেন নাই । অনুর মত রহিত 

হওয়ায় মনুষ্যগ্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে, 

তাহা আঁম্রাবিশ্বাম করিন1| মন্ুষ্যপ্রক্কৃতি 

সেই একভাবেই রহিয়াছে। গ্রক্কৃতির 
কার্ধ্য সমাজ ও রাঁজবিধি দ্বারা বিনষ্ট 

হইবার নহে। বর্তমান হিন্দুসসাজ 
প্রকৃতির আোত রোঁধ করিতে গিয়! 

পাপের শোত পরিবদ্ধিত করিতেছেন 

মাত্র | 

পুরাকালে স্বামী মৃত, নগুংদক অথবা 

| শক্তিবিহীন হইলে স্ত্রী নিয়োগবর্মান্থ- 

সারে গুরুজন কর্তৃক নিধুক্ত হইয়া, সপিও 
বাক্তিদ্বার পুত্র উৎপাদন করিতেন, 

এবং সেই পুত্র স্বামীর ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে 
| গৃহীত হইত। এক্ষণে নিয়োগধর্মম গ্রচলিত 

নাই, তথাপি অনেক স্থলে স্বামী মৃত, নপুং- 

মক অথবা শক্তিবিহীন হইলে স্ত্রী প্রক্ৃতি- 
| কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া সপিপ্ঠ বা অসপিঞ্ 
| বাকি দ্বারা গর্ভ উৎপাদন করেন, কিন্ত 
|| দমাজভয়ে সেই গর্ভের বিনাশ সম্পাদন 

বব বিষয়ে নুর মত। ৯ | 
ব৪০৮জ চর গর লঞডস দজ ৬৬৩ ওত ৮৫ ৬৯৪৩৩ ঙ্গলজ এস ৮৬ ও চি৪ ৩৪৪৬ এএ ১৭5৪৩ এ ৪৬০৯ ৬৬৭ ৪৪৬ ৪৬৬৪৪ ৬৪2 ৪৬ডও ৪ককজকচডক মাউক কর কত ওক জর্দা ওরা জাত, 

যে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন লাপ্- 

| করেন। পুরাকালেসনুপস্থিতি কালে অন্য-- 

পুরুষ কর্তৃক আপনার ভারধ্যাতে গৃঢ়ভাবে ৷ 

| পুন্ত উৎপাদিত হইলে, স্বামী সেই অপ- | ক 

রা 

রাখে ভার্ধ্যার প্রাণসংহাঁর না ফরিয়। সেই 
পুত্রটাকে আপনার গুঢ়উৎপন্ন পুত্র বলিয়া ] 

"গ্রহণ করিতেন । এক্ষণে অনুপস্থিতি কাঁলে ] 

অনাপুরুষ কর্তৃক আপনার ভার্দ্যাতে 
গৃঢ়ভাবে পুত্র উৎপাদিত হইয়াছে জা- || 
নিতে পারিলে সামী স্্ীর প্রাগসংহার ৃ 
করিবেন এই ভয়ে স্ত্রী সেই গর্ভের | 
বিনাশ সম্পাদন করেন। পুরাঁকাঁলে | 

কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া! অপ্রকাশে সন্তান | 
উৎপাদন করিলে, কন্যাকে খিনি বিবাহ | 
করিতেন সেই ব্যক্তিই &ঁ সন্তানটাকে | 
আপনার কানীন পুত্র বলিয়া! গ্রহণ করি- | 

তেন। এক্ষণে কন্যা কন্যকাবস্থায় পিতৃগৃহে ] 
থাকিয়া গর্ভবত্তী হইলে, তাঁহার আর | 

বিবাহের আশা থাঁকে নাঃ এই জন্য জনক ||. 
জননী লোকলজ্জাভয়ে কন্যার সেই গর্ভের || 
বিনাশ সম্পাদন করেন| পুরাকালে | 
জ্ঞাতগর্ভা বা অজ্ঞাতগর্ভা কন্যাকে যিনি |. 
বিবাহ করিতেন, এ গর্ভজাত পূত্র সেই || 
পরিণেতার সহোঢ় পুত্ররূপে জনসমাজে || 

পরিগৃহীত হইত। এক্ষণে জ্ঞাতগর্ভা কন্যার ৰ 

বিবাহই অসম্ভব,স্থতরাং তাহাকে বিবাহের 

পূর্বে গর্ভ নষ্ট করিতেই হইবে, নতুবা তী- ]. 
হাঁর বিবাহ হইবেই না ॥ অজ্ঞাতগর্ত। কন্যার | 

গর্ভ মদি ছুই এক মাসের হয় তবেই তীহার | 

রক্ষা, নতুবা স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ | 

করিয়া, তৎক্ষাৎ ভারয্যান্তর অবলম্বন করি- | 

বেন, এরং তাহাকে অগত্যা! বেশ্যানৃততি 
অবলম্বন করিতে হইবে.। . এরূপ ঘটনা |. 
কুলীনদদিগের মধ্যে বিরল. নহে। . পুরা | 
কালে স্ত্রী পতি রগ পিত্ত বা [বিধবা 1] 
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]. সে আবার অন্য পুরুষকে গতিতে 
0 ব্রণ করিয়া উষ্ দ্বারা যে পুপ্র উৎপাদন 
করিতেন, সেই পুত্র পরিণেতার পৌনভর্ব" 
পুত্র নামে সমাজে গৃহীত হইত | এক্ষণে 

[স্ত্রী স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত! হইলে সাহার 
|| আর বিবাহের ব্যবস্থা নাই, স্থৃতরাং সে 

. অবস্থায় তীহাঁর গর্ভ হইলে সে গর্ত নষ্ট 

নাঁ করিলে ভীঁহার আর সমাঁজে থাকার 
আঁশা নাই। আহ্লাদের বিষয় এই যে 

এক্ষণে বিধবার বিবাহ প্রচলিত হুই- 
কাছে এবং পরিণী'্তা বিধবার পুত্র গুঁরস 
(পুত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কিন্ত 

অবিবাহিতা। বিধবার গর্ভ সঞ্চার হইলে 
সেই গর্ভস্থ সন্ততির রক্ষার কোন উপায় 
নিরূপিত হয় নাই। এই সকল কারণে 

| বর্তমান হিন্দুসমাঁজ প্রতিদিন ভীষণ অর 
] হত্যার পাপে দূষিত ও কলঙ্কিত হই- 

তেছে। প্রায় প্রতিগৃহ এই পাপের শোতে 

] প্লাবিত "হইতেছে । আমরা কন্যাকে 
| হনোমত পাত্রে ন্যস্ত করিব না, অথচ 
স্বামিসহবাঁসে অগ্গুখিনী কন্যার ভন্য 

[| পুরুষ কর্তৃক গর্ভ সথগর হইলে জলন্ত 
ৃ অনঙ্পের ন্যায় প্রজলিত হইয়। উঠিব এবং 

] যে কোন উপায়ে সেই নিরপরাধ কুক্ষিস্থ 
]| জীবের প্রাণসংহার করিব আমরা'বিধ- 
[বার বিবাহ দিব না, অথচ সেই বিধবার 

ৃ গর্ভ হইলে তাহা! রক্ষা করিব না। আমরা 

| গু কন্যাদিগকে গ্রক্কত প্রেমের অঙ্দ- 
ৃ রগ, বিবাহ দিব না, অথচ তাহারা ্য়ং 

| প্রক্কত- প্রেমের অনুসরণ করিলে ভাঁহা- 

সপ ০ ৫০ 
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ব্যভিচার | 

পপ পপ 

| দিগকে আরা বাভিচারী ও বািচারিণী 

প্রকৃত ব্যন্ডিচার |& যতদিন বিবাহপ্রথা 

সম্পূর্ণরূপে বিশোধিত না হইবে, তত 
দিন এই বাভিচার কখনই সম্পূর্ণরূপে | 

বিবাহ বিষয়ে | 

সমাজের নিয়ম" উল্লজ্বন করার নামই | 
যতদিন সমাজ বিবাহ বিষয়ে || 

তিরোহিত হইবে 'না। 

অন্যায় নিয়ম সংস্থাপন করিবেন, তত- 

দিন নর নারী সেই নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিবেই করিবে কেহই রক্ষী করিতে 

পারিবেন না। 

আশা দেখ! যায় ন।), সুতরাং 

রূপে নিবারিত হইবে তাহারও আশ! 

দেখা যায় না। 

ইহারা মনুষ্যবিদ্বেষী - হ্ইয়া 

এুস্টাগিউি রঃ 

বলি অধঃকত করিব। হয়ত অনেক | 
সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে যাহাকে আমর! | 
ব্যতিচার বলি,তাহাই প্রকৃত বিবাহ) এবং || 

ষাহাকে আমরা! পবিত্র বিবাহ বলি, তাঁহাই ৃ 

কোন কালে কোন দেশে ] 

বিবাহপ্রথা সম্পর্দপে বিশোধিত হয়] 

নাই, জুতরাং কোন কালে কোন দেশে ] 

ব্যভিচার সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় নাই। | 

কৌন কালে কোন দেশে বিবাহ প্রথা | 

যে সম্পূর্ণ রূপে বিশোধিত হইবে তাহার ] 
কোন ॥ 

কালে কোন দেশে ব্যভিচার যে সম্পুর্ণ 

এই জন্যই মনুর ন্যায় || 
উদীরচেতা। কুস্াদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত বাভি- |] 
চারোৎপন্ন নিরপরাষ্ধ সন্ততিগণকে বিধি ও || 

সমাজের অন্তভূক্ত করিয়! তাহাদিগকে | 
“ব্াভিচারজাত” এই অপবাদ হইতে | 
উক্ত: করিয়াছিলেন| মন্গ জাঁনিতেন, 
যে ইহাদিগকে সমাজের বহিভূর্ত করিলে | 

উঠিবে, | 
তরাং _ইহাদিগ : স্থারা জগতের অনিষ্ট! . 



12 (িশাখ টচহ। 
গচি ০০০০০ ০০০০ 8 রাজ, 

ব্ধিহ ও খু ক মুর মত। 

ৃ [বই হট হইবার, সম্ভাবনা থাকিবে না। [ফল উঠাইয়া দিয় | ছনদুসমাজের শর র] 
] কিন্তু ইহারিগকে সমাজের ক্রোড়ে গ্রহণ 

ৰ [করিলে ইহারা জগতের অশেষ হিতসাধুন' 

[ বরিবে। এই জন্যই তাহার এত প্রকার 
পৃতের ব্যবস্থা | 

রা প্রতি ত গৃহে ফাহা চলিতেছে, শ্যাহা 

| নিবারণ করিতে কেহই সক্ষম নহেন, 
[ সেই মনুষ্যন্থলভ ছুর্ব্বলতা লুকাইতে গর! 

আমর! গুরুতর জণহত্যা পাঁপে নিমগ্ন 

হই | নরহত্যা মাত্রই গুরুতর পাঁতক 
সন্দেহ নাই, কিন্তু নিরপরাধ কুক্ষিস্থ 
জীবের প্রণনংহাঁররূপ নরহুত্য। অপেক্ষা 

[| গুরুতর পাঁপ জগতে আর নাই। মন্ু অতি 

্ক্মনদর্শী ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সুতরাং এই 
সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাত নিবারণের জন্যই 

তিনি নানা প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা করিয়] 

গিয়াছিলেন। আধুনিক স্মার্ডেরা তাহার 
এই গভীর বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে 

না পারিয়া, সাহার অতি শুভকর নিয়ম 

|. আমরা পপরীসমাজ+ নামক প্রবন্ধে 
| বলিয়াছি যে, এই সুবিস্তীর্ণ ভারত 

[| কখন রাজনীতি ও রাজত্ব বিষয়ক 
রা একতা ছিল. এমন বোধ হয় না) কিন্ত 

চি কির আমপসজদায়ের শাদন নিবন্ধন 

রর চিত ছিল। ফের প্রান দেশ 
রর বহুরাজ্যবিভক্ত হইলেও তথায় আশ্মিক- 

০0৮3 ভাপ জলপ্সপাপর প প 

কার্ধ্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বর্তমান 
সমাজসংস্কারক ও ব্যবস্থাপকেরা মন্ধু ] 
্রস্ৃতি প্রাচীন শাস্ত্কারদিগের গভীর || 
বুদ্ধির অভ্যান্তরে প্রবেশ করেন ইহাই | 
আমাদিগের ইচ্ছা । 

আমরা উপসংহাঁর কালে এই প্রস্তাব 

রচয়িতা বাঁবু ঈশানচন্দ্র বন্গু মহোদয়কে 
ধন্যবাদ না দিয় থাকিতে পারিলাম না।. 

যদিও তিনি মনকে যে ভাবে লোকের | 

নিকট অবতারিত করিয়াছেন, মধু অনেক 

স্থলে সে ভাবের লৌক ছিলেন না, যদিও 

অনেক স্থলে আমর! তাহার সহিত মতে 

মিলিতে পারি না, তথাপি এরপ প্রস্তাবের. 
অবতারণা করিয়া তিনি যে আমাদিগকে 
বিশেষ প্রীত করিয়াছেন তাহাতে. আর |. 

সন্দেহ নাই । আমরা আশা করি তিনি | 
এইক্ূপ প্রস্তাব লিখিয়! মধ্যে মধ্যে আমা- 

টগমিকে আকুষ্ট করিবেন। 

৬৯১৯৯ 

ভারতের একতা ! 
ছাতা শষ 09 ৫৩৫৫০ 

তিয়নিক সভা ও অলিম্পিক উত্বৰ উপ- 
ভূমিতে ] লক্ষে 'মধ্যে মধ্যে লন্ধিবিপ্রহসবন্ধীয় ও 

সমাজঘটিত নানা বিষয়ের আন্দোলন ও 

বীমাংসা হইত; ভারতবর্ষে জাতি- 
দাধারণ প্রশ্নের নিরূপণার্থ তত্রপ কোন ] 

| বিধান ছিল কি না! তাহার প্রমাণ নাই। 

তবে যে কোন কোন রাজচক্রবর্তী প্রত 
গৌরুষ ও গরতশক্ি প্রদর্শন পূর্বক, অশ্ব 
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| ১) চিএ উড ৩ ওক বস্থজ ও রড পজ ভাত শপ চ হী 

| সময়ে সময়ে অন্যান্য রাজগণের মিকট 

| কর গুহ্ণ- করিতেন, তাহ।, রাজনৈতিক 

 একতার টিছব নহে ॥ অগাধ জলধির উপরে 

বাত্যার প্রতিঘাতের ন্যায় তদ্দীরা রাজ 

সমাজে ক্ষণিক চাঞ্চল্য সংঘটিত, হইত 

| মাত্র উহ! কুস্তকর্ণের নিদ্রাভন্গের ন্যায় 

|| কিয়ৎক্ষণের জন্য তুমুল বাঁদাইয়া দিন্ভ,) 
|| পরে আবার দীর্ঘ নিদ্রার প্রভাবে, সব 
ূ নিস্তন্ধ হইয়া যাইত |, মৌর্যাবংশীয়, 

 ভূপতিগণ ভারতরাজ্যের একতা, সম্পাদন: 

| করিলে করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার! 

ৃ ব্রাঙ্গধর্ম ও ত্রাহ্মণসম্প্রদায়ের বিপক্ষে 

অভ্যুত্থান করাতে দে আশা, উন্মলিত 

|| হইয়া যাঁয়।' তথাপি জাতিসাধারণের 

বিরুদ্ধধর্শীবলম্বী হইয়াও যে তাহার 

ততদুর প্রতূত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়- 
ছিলেন, সে তীহাঁদের অসাধারণ প্রশ্বর্যয ও 

|| পৌরুষের চিহ্নু সন্দেহ গন্নাই। ইহার 
বহুশতাবী পরে যধনের আততায়িতা! 

| নিবারণার্থ আধ্যাবর্তবাসী রাজগণ অভ্ভ্য- 

| খান করেন। 
[| ছায়ামাত্র» অমাবস্যার নিশাতে বিদ্যুৎ 

স্ক'রণের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ 

পায়। তাহাতে কেবল ভারতের নিরুৎ- 
| সাহরপ অন্ধতমসের অতৃতপূর্ধ প্রগাঢতা 
|| জানিতে পারা যায়, আর কিছুই নছে। 
| ইহার পর বনু শতাঁবী অতীত হইলে, 
ৃ রাজর্ষি আকবর ভারতের একতা প্রতি- | 

| ষিত করিতে প্রয়াস পান। তাহার অগা. 
রা ও গরতিতা : ] ধারণ মনশ্বিতা, 

আদ ॥. 

| মেধ: বিশ্বজিৎ, নল সাল যজ্ঞ করিত [এর . 

কিন্ত সে কেবল একতার 

(উিলাখ স্ষ্থ 1 হা 
৮৬৯ ৬৫৪৬ চি৮০৮৯৩১৪৩৯ জাজ ৃ 

তাঁহার, লা অপগাডিতা ]. 
অনেকা, ংশে কৃতকার্য হইয়াছিল, সন্দেহ | 
ৃই। কিন্তু আরঙ্গজীবের ূর্ততা ও, || 
ধর্মীন্ধাত1 নিবন্ধন সকলই বিল: হইয়া 
যায়। * ৰ 

অতএব. ইংরাঙ্গ জাতির পর্বে ভাত্বত-. 

ভূমিতে কখন রাজনৈতিক একতা.ছিল 

না, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত। | 
আমরা রাদ্গনৈতিক একতা. পদের এই | 

অর্থ করিতেছি যে, ভারতভূমি প্রাচীন |] 

পারস্য ও রোম রাজ্যের ন্যায় পূর্বে কখন. || 
একচ্ছত্রা হয়, নাই। 'থবা আধুনিক: |. 
জর্মমীণ সাম্রাজ্যের মত এক নিয়মের অধীন || 
পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যে জুসম্বদ্ধা ছিল না| || 
পুরাণে য়ে পুনঃ পুনঃ একচ্ছত্র রাজ্যতন্ত্রের | 

কথা বর্ণিত দেখ। যাঁয়,মে কেবল কবিকল্পনা 

মাত্র। আর মন্ৃতে যে দ্বাদশ রাজমণড- | 
লের বিষয় উক্ত আছে, তাহাতে সমুদয়, ]. 

ভারতবর্ষ নিঃশেষিত হয় না। মহাভা; || 
রতের সভাপর্ধে উক্ত লক্ষ রাজার কথা! || 

পরিত্যাগ করিলেও দিগ্িজয় প্রকরণে | 

উদ্যযোগপর্ধরে ও আশ্বমৈধিক পর্বে যেরূপ ] 

বর্ণিত আছে, তাহাতে -তৎকালে ভারত- || 
বর্ষ শত শত রাজ্যে বিভক্ত ছিল সপ্রমাণ || 

হইতেছে । পরস্ত যদিও রামায়্ণের ঘটনা! || 
মহাভীরতের ন্যায় ভারতবর্ষেক়,. সমশ্রা- || 

ব্যাপিনী নহে, তথাপি রামায়ণ -দৃষ্টে : 

রাজযসংখ্যার বড় ন্যুনতা লক্ষিত হয় না। | 
বৎকাঁলে মহাবীর আলেকজান্ডার আক্রমণ (|. 
করেন, তখনও এদেশে া্াধিক দর 
শত রাঙা ্প্রকি ত ছিল . টু ৃ 
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পাপ প্পাপপাশাকাশী টি শী শাশাশীশীতি পাশাপাশি সিসি পপি 

টি পাশা পসপাশীাীসপীপিসসীশীপি 

রি ৯০: লিন ০৯ 

হাউ গ্রাচীন ভারত এক্তা- 

ৃ রত রিললা। ধর্মই এই শুবিস্তীর্ণ 

"দে"  সংবদ্ধ রাখিয়াছিল 

| ব্রাহ্মণ জাতির টা প্রভাব ও 

অনিবার্য শাসন বহুকাল পেঁই ধর্দের 
সজীবতা রক্ষা! করিয়াছিল । ক্রমে বৈদিক, 

' সাঁগহিতিক, পৌরাণিক ও তাঁস্্রক রূপ 

| ধারণ করিয়া ভারতীয় আর্য্য ধর্ম অনে- 

কাংশে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কিছুতে 

উহাঁর স্বরূপ ও একতা! নষ্ট হয় নাই। 

সংহিতা, পুরাণ, ভন্ মনথ সকলই বেদের 

অবিসম্বাদী ও অনুগত বলিয়া বরাবর পরি- 

| গৃহীত হয়! আমিতেছে। সেই ধর্মের 
] অধিকার জগৎ জুড়ে, আধুনিক সভ্যতম 
( জাতির ধর্মের ন্যায় সংস্বীর্ণ ও ব্যাহত 

| ছিল না। আহার,'বিহাঁর, শয়ন, উপ- 

[| বেশন, ভোজন, পান প্রদ্থতি দৈনন্দিন 
| সামান্য সামান্য কা্ধ্য হইতে অক্ষয়-র্গ 

|| ফল-সাধন যাগ যজ্ঞ পর্ধান্ত সমুদয় কার্য 

| তাহার শাসন খাটি । কামরপী মারুতির 
] ন্যায় তাহার পাদদেশ ভূতলস্ফিত.কিস্ত ম 
1 স্তক গগনম্পর্শী। অধুনা রাজ্যতন্ত্র হইতে 
|| ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত করিতে উদ্যোগ 

0 গবিতেছে। কিন্তু প্রাতন ভারতে শাসন 
প্রণানী ও পররাষ্ট্র বিভাগ ধর্শের একটিশীখ। 

| মাত্র ছিল। নিত্যনৈমিত্তিক ব্রত ছোমাদির 
] ন্যায় প্রজাপালন ও সন্ধি বিগ্রহাদি কাধ 

| ও তাঁহার শাসন অনিবার্য ছিল। ধর্মের 

0 এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি নিবন্ধন প্রাচীন 
[| তারতের শুদ্ধ সামাজিক. একত! কেন? 

০ পা 
াসনপ্রাণালীদ্ী় একতাঁও রক্ষিত: 

স্পা প্সর০৫স৩ 

ভারতের একতা । 
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হইত |... তৎপ্রযুক্ত বুরাজাবিভক্তা এই ||. 
ভারতভূমিকে কতক পরিমাণে একচ্ছত্রা 

ও একরূপ রাজনীতিন্থত্রে সমন্ধ বোধ 
হইত। পরে কালক্রমে পারদীক, মুসল- 

মাঁন ও খৃষ্টান ভারতভূনিতে প্রবেশ ক* 
রিল। ধর্মের একত! নষ্ট হইল। ততি- 
বন্ধন সামাজিক পার্থক্য ঘটিল এবং শাসন 

সম্পর্কে যাহ] কিছু এঁকা ছিল, অন্তর্থিত | 

হঈল। অধুনা! ইংরাজদিগের খরতর || 
শাঁসন বশতঃ রাজনৈতিক একতা! সর্ববতো- | 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু সার্গা- 
জিক এ্ীক্য কোথায়? হিন্দু, মুসলমানি, 
ৃষ্টান ও পারণীকের। সকলেই বিভিন্ন | - 

মতাঁবলম্বী ও বিভিন্নপথান্নলারী। এক | 

রাজার অধীনে অবস্থান ভিন্ন, তাহাদের || 
কোন রিষয়ে মিল নাই; কোন কাধ্যে 

সমছুঃখনুখত। ও সন্ত য়সমুখান নাই। 

এখন ভারতবাসী বলিল, কোন জাতি 

বা কোনপ্রকার সাধারণ মত প্রতীয়মান 

হয়না। ফাহারা আগন্তক পাঁরসীক, 

মুদলমান ও খৃষ্টান, তাহারা স্থার্থসাপনের 
জন্য এদেশে বাস করিয়াছেন, ভারতমাতার |] 
প্রতি তাহাদের স্নেহ অক্ুত্রিম নহে। || 
ধাহারা ভারতের প্রকৃত সস্তান, ফাহাদের | 

সমুদয় স্মৃতি ও পূর্বকাহিনী এবং 'সমস্ত 

আশা! ভরসা ভারতকে লক্ষ্য করিতেছে, 

তাহারা চিরদাসতে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়। | 
পড়িয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যেও পর- |] 

স্পর সমবেদনা! নাই পঞ্চাশৎ বৎসরেরও (|. 
অধিককাল, ইংরাঁজের! ভারতের রব | 
আপনাদের রভুতব স্থাপন | পূর্বক রাজ; 



্ নৈতিক একতা বন্ধমূণ করিয়াছেন, কিন্ত 

এই দীর্ঘকালের মধ্যে যে পরিমাণে ভাঁরত- 

মালের পরক্গ্রন্থি সংযোজিত হইয়াছে, 
7 তাহা নিতান্ত অফিঞ্চিংকর | দুঃখের বিষয় 

এষ্ট ৫য পূর্বতন ইংরাঁজরাঁজপুরুষগণ ভা- 

বে তর ীক্য ও দৃঢ়তাকে ইংরাজ গবর্ণমে- 

॥ প্টের প্রতিকূল মনে করিতেন, এবং তা- 
হার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিলে 'আঁর 

। কিছুই চাছিতেন না। কিন্তু অধুনা লে 
| মতের পরিবর্তন হইয়াছে । অতএব এই 

| মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যদি 
॥ কোন উদ্যোগ হয়, সরকার বাহাছুর তাঁ- 

|| হাতে স্বাতাস দিবেন ও আন্গুকুল্য করি- 

॥ ৰেন, এরপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে | 

| অধুনা প্রশ্ন হইতেছে, কিরূপে ভারতের 
| উক্য সাধনার্থ উদ্যোগ হইতে পারে | 

| অধুনা ধর্ম দ্বারা কোঁন দেশের বা সমা- 

| জের একতা! সম্পাদন করিতে চেষ্টা 
1 পাওয়া ছুরাশামাত্র। বিশেষত: ভারতে 
| যে দিন যবন পদার্পণ করিয়াছে সেই 
$ দিন হুইতে ধর্মের একতা! ত্রষ্ট হইয়াছে । 

|] তাহার. পুনরুদ্ধার বাসন! দিবান্বপ্নের ন্যায়" 
অলীক কল্পনার বিলসিতমা্র, কদাঁপি 

)] কার্ষে পরিণত হইবার যোগ্য বলিয়া বোধ 

|. হয় না। সে আশা' কখন কথন হীনমন্তি্ 
 শরীষটায় মিষণরির. এবং স্থুলদর্শী অতুযান্মতি- 
[ দলাক্রান্ত ব্রাঙ্দের চিত্তকে উদ্ভৃণস্ত 
|| করিতে সমর্থ, কিন্ত কোন মনীষী মনো- 
শ] বিকার জন্মাইতে পারে না। পরস্ত হিদ্দ, 

ঠা 

- সপীপিসপপাপা পাশ ৭ পস্পী 

ছে সকলই উ্শ্রেনীর ক্পনাপ্রত ও. সভ্য 

টিটি উিনিরিনিটিউ টি নি চির রিনি রি রা 598 

| মুসলমান, খৃষটায়, পাঁরসীক ও বৌদ্ধ 

| শান) 1 

তম, জাতির যন কিন্তু মূলে: তত নি ৃ 

রিণামে পরস্পর এত বিদদৃর্শ, যে তাহাদের | 

মধ্যে একের জয় 'ও অন্যান্যের সম্পূর্ণ । 

১৭ ২৯৯৬১ ০০17 এত হলি নপগ 

নিরাস, অথবা সকলের সমবায় একটা 
সর্ধবাদিসত ধর্মের ৃষ্টি কোনমতে সস্তা: 

ত'নহে। অ তওবা দেশে পূর্বোস্ত ধর্ম 
গুলির প্রাহুর্ভাব রৃহিয়াছে,ভাহাঁতে ধর্মদ্বার। 

মমাজের এঁকা সাধন সুদূরপরাহত। যিনি || 

এখন ধর্মের প্রভাবে দামাজিক একত। 

সাধন করিতে উত্ম্থক, তিনি আন্দামান 

দ্বীপে গমন করুন, অথব| মরীসসের কুলি 
ও স'ওতাল প্রভৃতি বর্ধর জাতি লইয় 

প্রবৃত্ত হউন, রুতকার্ধ্য হইতে পারিবেন 

এখন বিজ্ঞান ও যুক্তির রাজত্ব আরম্ত 

হইয়াঁছে। তৎপ্রভাবে ধর্ম একপাঁদ হইয়। 

পড়িয়াছেন, তাহার আর তিনটি পাদের 

পুনঃস্থাপন সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত পোঁপ-_- 

জীশুর রাজ্য; মোল্লাজী--প্যাকম্বরের 

প্রাহুর্ভীব ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়_-কল্ধীর 

অবতার পুনর্বার প্রত্যাঁশ! করেন করুন, 

তাহাতে সংসারের অধোগতি ও মানব" 

জাতির অবনতি হইবার আর আশঙ্কা 

নাই। এই জন্য আমাদের বোধ হত্ব যে, 

প্রিন্স বিসমার্ক পোপ ও .কাখলিক সম্প্র- 
দায় লইয়! ইয়ুরোপে যে ছলস্থল তুলিয়া 

ছেন, তাহ! বাঁতিকের কর্ম” কিন্বা নি- 

জের ছুষ্পরিহারধ্য বিদ্বেষের ফুল, “অথব! 
কোন কোন ছরবগাহ ছুনীতির -শ্বন্তি-' 
বাচন হইবেক | ; আমাদের. 

শেষোক্ত. কারণটি প্রন্কত বোধ হয়.। || 

ই! সেই “লৌহ শোদিলোবুণ”, 

মতে: | 

তচ 
পি পস ্ 

মুক্ঞ্লা ১২৮২. | ূ  

তি সপ স্পপাপী পাশাপাশি টিপ পপি পপ শশী পাশপিসীসপাসি পাপ সস াশপ্শসপাপসপরাাাপপপা স্পস্পপী্পাপাপপ্পাশ প 

আপা বেস 



মরের  শযতি অন্ুম্নপ | 
র খল, তিনি মিছামিছি এত মস্তিষ্ক খরচ 

] ধন্দ গবর্ণমেন্ট ও 

তাহা ন! 

গযাতনা ভোগ করিবেন কেন? য্যহা 
| হউক বর্তমান ইযবরোপে ধর্দাবিপ্রব নিবন্ধন 

| রাজাবিপ্লব বা সমাজবিগ্রক ঘটিবার 
| সম্ভবনা নাই। অধুনা ইয়ুরোপে পলুথার 
| ও নকসের প্রাছর্ভীব অথবা ভারতে 
1 বুদ্ধদেব শু চৈন্যের অবতার প্রত্যাশ। 
সুশ্রাি 

'করা বিড়ম্বনা! মাত্র । কালমাহায্যো ধর্মের 

| সহিত রাজনীতির পার্থকা ক্রমশঃ বাঁড়ি- 

ৃ তেছে। শুরং উত্তরোত্তর ইহার অধিকার 

| আরশ মঙ্ধীর্ণ হইয়| যাইবেক। এরূপ 
| ভরসা করা যাইতে পারে যে, ভবিষাতে 

সমাজসাধারণের 

আশ্রয় ও দংশ্রব পরিত্যাগ করিবেক এবং 

| কেবল ব্যক্তিবিশেষের মতের উপর 

ৃ নির্ভরপূর্বক নিজের প্রকৃত অবস্থা! প্রাপ্ত 

| 'শোণিতবর্ষণ, 
| হইবেক। তখন ধন্ম নিবন্ধন তত 

পরধর্ষণ, আক্রোশ ও 

॥ দেষাদেষি থাকিবেক না। তখন পরের 

॥ অনধিকাঁরচর্টা ঘটিবেক না। 
| ধর্ম প্রকাশ্যআড়ম্বর-বর্জিত হইয়া অন্ত- 

| শিগৃঢ বিশ্বাসের বিষয় হইবেক 

ঘশ্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নহিষুতা ও ওদাসীন্য 
প্রদর্শিত হইবেক; কোঁন প্রকারে 

তখন 

কোন- 

ন্ধপ বাহ্যিক বর্ম্মকাঁগ ও চিহ্পর- 

ছা গ্পরা দ্বারা সম্বন্ধ থাকিবেক না। 

র্শের' যদি গরন্ূপ পরিণাঁম কখন সংঘটিত 

| হয, তাহা হইলে আমর! দেখিতে পাইব 
| যে, এক গ্রাঙ্গের মধ্য, অধিক কি এক 
1 | পরিবারের মধ্যে, ১১৪২ রা ৃষ্টান, 
রা 

বৌদ্ধ, পানী গ্স্ৃতি কুশলে ও ন্ট 
মনে অধস্থান করিতেছে । কৌন কালে 
ধর্ষের ঈদৃশ পরিণতি ঘটিবে কিন! সনোহ 
স্থল। আমাদের বোধ হয়, বর্তমান ধর্দ- 
পরম্পরা পৃর্বোক্ত অবস্থা! সংঘটিত হইবার | | 
পৃর্ধেই বিশ্বজনীন যে ধর্ম অর্থাৎ যাহাকে 
মানব ধর্ম (30110100 0? [7010811) 
বলে, তাহা ভূরাঁজ্যে প্রবর্তিত হইবেক। | 
ফলতঃ আমর! ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে 
যেরূপ তিতিক্ষী ও অবিসম্বাদিতাক্ধ | 
ছবিটি চিত্রিত করিলাম, তাহা ঘটিবার 
পূর্বে মানব ধর্মের বছ্তর প্রচার হুই- 
বেক) নতুবা তাদৃশ শাস্তি, নির্কৃতি ও || 
পরম্পর প্রীতির সম্ভবন! কি? অতএব 
মানব সমাজের বর্তমান অর্ধমভ্যত। 
অবস্থাতে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্মকে, 
একবারে নির্লিপ্ত বাঁধা সম্ভবপর নছে। 
কিন্ত ভারতের হুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ 

এখানে ধর্মকে লইয়! দামাঁজিক উন্নতির 
গ্রশ্ন চলিতে পাঁরে না । যদি সম্ভব হস্ব, 
তবে কোন্ ধর্ম লইয়! চলিবেক? হিন্দু, 
মুসলমান না থৃষ্টীয় ধর্ম? মুসলমান 
ভূপাল যখন সমাজসাধারণকে ছাড়িয়া | 
স্বধর্মের পক্ষপাতী হইলেন, তখনই | 
মিংহাদনচ্যুত হইলেন | ফাঁকতালীয় 
ন্যায়েই হউক, প্রকাস্তিক অর্থলালস! 

বশতই হউক,. অথবা! শ্বাভাবিক ওঁদা-. 
সীন্য নিবন্ধনই হউক, কিনব! দূরদর্শী 
রাজনীতির অনুশাসন প্রযুক্তই. হউক, | 
ই্ইপডিয়া কোম্পানি ধর্ম বিষয়ে সর্জাতো- [| 

ভাবে নিরপেক্ষ থাকাতে ভারতের || 
পপ আপ জীপ বা ৭7 



খু সিংহালনে অধিরোহণ করিতে জমর্থ 
| হইয়াছিলেন, নতুবা ইংরাজ জাতিকে 
| অদ্যাপি, ভারতে কেবল আমদার্নি 

[| রপ্তানি করিয়া কাঁল কাটাইতে হইত। 
0 ইংরাজ, স্পেনীয়ের ন্যায় পরধর্মদ্বেষী 
| হইলে, আকবরের 

[ করিতে পারিতেন না। যাহারা আমে- 

|| রিকা ও ভারতের অন্তর বুঝিতে না 

[| পারেন, তাহারা বাহাদর্শী ও আপাত- 
পক্ষপাতী; ইতিহাসের কোনই ধার 

|| ধারেন না। অতএব তাহাদের পক্ষে 

| ইংরাজ ও স্পেনীয়ের রাজনীতি ও 
[| কতকার্ধ্যতা বিষয়ে ভেদাভেদ ছর্ক্বোধ 
| হইবেক সন্দেহ নাই। তীহাদের চক্ষু 

উন্মীলন করিতে প্রয়াস পাওয়া ছুরাশা 
মাত্র] 

যখন ভারতে ধর্মসম্বন্ধে এক্য ছিল, তখন 
| তদ্বারা সমাজের একতা! রক্ষিত হইত) 

|| তাহাতে সমাজের ইষ্টও ঘটিত, অনিষ্টও 

| ঘটিত। কিন্তু অধুনা ধর্মের পার্থক্য 
| ও বিরোধ ঘটিয়াছে। অতএব তন্ছারা 

|| ইষ্ট সাধনের সন্তাবনা! নাই, বরং যথেষ্ট 
| অনিষ্ট ঘটিতে পারে । এই জন্য অন্যান্য 
] দেশ অপেক্ষা, ভারতে সমাজিক কার্ধ্যে 
] ধর্মের অমুদয় সংশ্রব, পরিত্যাগ করা 
| উচিত। এখন প্রশ্ন হইতেছে কি উপায়ে 
|| ভারতের এঁক্য 

] সাধিত: হইতে পারে? এই প্রশ্নের 

 প্রতুত্বর তত ছুরূহ নহে এবং ইহার 

পাঁদপীঠও স্পর্শ 

ও সামাজিক উৎকর্ষ 

আর্ধাদর্শন | .. 
০৮৮৪4০57595 বনপা 

করিতে প্রয়াস 

স্ট ১২২! ৪ 

কর! প্রগাঢ় অভিনিবেশ, অধিিত 

'অধ্যবসায় ও এঁকান্তিক শ্বদেশানুরাগ 

ব্যতীত সম্ভাবিত নহে। এই সকল, 

দ্বমহতৎ্ গুণ ভারতে নিতাস্ত দুর্লভ. ] 

তগুপ্রযুক্ত উক্ত প্রশ্নের প্রত্াত্তর নির্দেশ: 

করিও ভরসা হয় স্1. যাহা হউক 

সম্প্রতি একটি মহৎ দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে; 
তাহাতেই আমাদিগকে. মুখরিত করিয়! 
তুলিতেছে। 

অনেকে শুনিয়াছেন যে বিগত নবেম্বর 

মাসে লণ্ডন নগরে একটি মহাঁসভার 
অধিবেশন হইর়াছিল। তাহার নাম 
“প্রাচীসভ” (071608%] 0010079958 )। 

গত বৎসর ফান্সের রাঁজধানীতে এই 
সভার স্ত্রপাত হয়। ফরাসির প্রতিভ। 

হইতেই ইহার স্থষ্টি। ইহার উদ্দেশ্য 
এই যে, পূর্বদেশীয় প্রাচীনতম সভ্য 
রাজ্যগুলির পুরাবৃত্বের উদ্ধার কর! 
হইবেক। ইজিপ্ত, আসিরিয়!, বাবিল; 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সভ্যতার আোত 

কি ভাবে প্রবাহিত হইম্নাছিল, তাহার 

বিবরণ ইয়ুরোপীয় মনীষিগণ উদ্ধার 

পাইতেছেন।. তাহার! 
প্রাচীন নগর গুলির ভগ্মাবশেষ, কীর্তি | 

তস্ত, সমাধি স্থান প্রভৃতি হইতে অনু- | 
[ শাসনপত্র, পূর্বপ্রচলিত মুদ্রা, ক্ষোদিত 

| মীমাংসার অনুকূলে ৃ্াস্তরও অসন্ভার ; 
|| নাই। তথাপি ইহাকে কার্যে পরিণত 

চিত্রিত নানাবিধ লিপি প্রাপ্ত হইতে- 
ছেন এবং অসাধারণ কৌশলে সেই || 
সকলের ভাবার্থ নির্বাচন ও সংঙ্ষলন || 
করিতেছেন তাহাদের, এই . মহতী | ্ 
চেষ্টা হইতে 'মাঁনব ইতিহাসের অনেক || 

টিন ও 8 ৃ 
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০৯ 

| সপ তন ইতিপূর্েই নর হ্ই- 
[ ফ়্ছে। 

[| গুরুতর অভাব রহিয়াছে । 
দেশীয় পুরাবিদগণ অন্যনিরপেক্ষ হইয়| 

|| নিজ নিজ তাধায় স্ব স্ব গবৈষণাঁর ফল 
| মৃদ্রিত করাতে; তাহা ইয়ুরোপীয়* পণ্ডিত 

| মগুলীতে উচিত মত প্রচারিত হয় না 

কিন্তু বরাবর এবিষয়ে একটি 
বিভিন্ন- 

এবং তাহাদের মধ্যে বিশিষ্টরূপ সমছুঞখ- 
সথতা ও সম্ভয়সমুখান ঘটে না। 
সকলেই স্বয়ং হইয়া কার্ধ্য করেন এবং 

] অন্য কোন সহযোগীর মত দুষণপুর্ববক 

নিজ মত স্থাপন করিতে প!রিলেই আপ- 
॥ নাকে কৃতার্থ ভাবেন। ইহার ফল কেবল 

পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও কুসংস্কার। 
|| তন্নিবঞ্ধন গ্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে দারুখ 

মতভেদ ঘটে এবং একটি বিষয়কে সর্ধ- 

|. বাদি-সন্মত করিতে অনেক সময় লাগে। 

| জানোন্নতি বিষয়ে এই গুরুতর অন্তরায়ের 
নিবারণার্থ গতবৎসর পারিমে একটি সভার 
অধিবেশন হয়। ইযুরোপের তাবৎ প্রাচ্য 

[ পুরাবেত্তগণ তাহাতে সাদরে আহত হন। 
|| তীহার! ঘমবেত হইয়া নিজ নিজ মতের 

| গ্রতিপোষক প্রম।গ পরীক্ষা প্রদর্শন করি" 
|| ল্ন। 
-] সিদ্ধান্ত রূপে পরিগৃহীত হইতে লাগিল। 
| এইনূপে অনেক. বিবাদ ও . মত ভেদের 
| সামঞ্জদ্য হওয়াতে ভাবী উন্নতির পথ 
| পরিৃত হইহ। আমরা পারিসের সভা 
]| সন্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ পাঠ করি নাই। 
1] কিন্তু লওনস্থ-সভার কার্যয প্রণালী গাঠ 

করিয়া চমতকৃত . হুইয়াছি।, | ধাই 

যাহা সর্বাদিসম্মত, তাহাই 

ফান্স, 

পনি, জিরা রুদিয়। ও সুইডেন রর রঃ 

পঙ্ডিতগণ ব্রিটনের রাজধানীতে এবৎসর 
মমবেত হইয়াছিলেন। আমাদের ভারত- 

বর্ধও উদাসীন ছিলেন না| বোস্বায়ের 
প্রসিদ্ধ পুরাবিৎ শুকরাম পান্দুরাও তথায় 

উপস্থিত ছিলেন। পুরাবৃত্ত সম্পর্কে নান 

প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হয়| কিন্তু একটি | 
£ যখোঁচিত ফল লাভ |. 

হয় নাই। মনীষিগণ নিজ নিজ ভাষাতে স্ব] 
স্ব মত ব্যক্ত করাতে ভিশ্নদেশীয় শ্রোতা- | 

দিগকে বধিরের ন্যায় শুদ্ধ বসিয়! থাকিতে || 

হইয়াছিল। যখন জর্খান পঞ্জিত বলেন, | 

দারুণ ব্যাথাত বশত 

তখন ইংরাঁজ, ফরাসি, রুশ কিছুই বুঝেন 

না। আবার যখন রুশ সভ্য উঠেন, তখন ॥ 
ইংরাজ, ফরাসি, অস্ত্রিয় শ্রোতা কিছুই | 
অবগত হন না। কিন্তু শিষ্টাচারের অনু- ৃ  

রোধে দকলকেই গ্রক্কৃত শ্রোতার ন্যায় | 
বসিয়া থাকিতে হয় এবং পরস্পরের মুখ ] 
চাওয়া চাঁওয়ি করিয়া কাল কাটাইতে | 
হয়। কি করেন, কিছু বলিবার যো নাই। | 
আগামী বৎসর সেপ্টপিটসবর্থে তৃতীয় | 
নভার অধিবেশন নির্ধারিত হইরাছে। 
কিন্ত কিরূপে এই প্রতিবন্ধকতাঁটি নি- | 
রস্ত হইবেক, বল! যায় ন1।| সমগ্র 
ইযুধলোপের কোন লাধারণ ভাষা নাই ; 
হইবাঁরও সম্ভাবনা নাই। 

প্রত্যাশ।-করা যাইতে পারে। | 

 যাহাহউক || 

আপাততঃ উক্ত অস্তুবিধ! হত ছুষ্পরিহার্ধ্য | 
বলিয়া বোধ হউক না” ইয়ুরোপীয় গ্রতিভা। || 
বলে অনতিচিরকাঁলের মধ্যেই উহার, 

অন্ততঃ আংশিক নিরাঁকরণ হইবেক, এমন || 

ইতিমধোই 
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| রা একনপ প্রস্তাব হইয়াছে যে, এক ছুই তিন 

|] গ্্থতি সংখ্য। দ্বারা একপ্রকার ভাষার সি 
|| হইবেক। তত্র পৃথিবীর ভিন্নজাতীয় 

| (লোকের প্রয়োজন মত পরম্পরের' সহিত 

0 কথা বার্তা চলিতে. পাঁরে। যাহাহউক 

| বর্তমানে নানাভাষী (11019079667 ) ঘ্বারা 

কথঞ্চিৎ উক্ত সভার কার্য নির্বধাহ করিলে 
চলে। 

যখন ইয়ুরোপীয়ের! অপেক্ষাকৃত লঘৃতর 
গ্রয়োজন সাঁধনার্থ এইরূপে সম্ভয়নমুখান, 
করিতেছেন, তখন ভারতবাঁনীগণের চুপ 

করিয়া বসিয়া থাকা কি ভাঁল দেখায়? 

ভাঁরতবাদীর' উদ্দেশ্য কত বড়, তাহ! মনে 

করিলেও লোমহর্ষণ হয়। অধুনা! ভাঁর- 
তের সামাজিক অস্তিত্ব নাই? দেহে প্রাণ 
নাই, ইহা দেখিয়া যে ভারতসস্তান উদ্দা- 

সীন থাকিতে পারেন, স্তীহা'র চিত্ত নিশ্চয়ই 
| দয়! মায়া ও. ন্বেহ মমতা বজ্জি ত এবং 

0 তাহাতে লজ্জা ও মনুষ্যত্বের লেশ মাত্র 

নাই।. এই মুতক্প ভারত: সমাজের 
সজীবত। সাঁধনার্থ কোন্ যত্ব না আবশ্যক? 

] কোন্ কষ্ট না সহনীয়? কোন্ স্বার্থ না 
পরিহার্ধ্য ? ইয়ুরোপীয়েরা ভিন্নদেশীয় 

| প্রাটীন ইতিবৃত্তের উদ্ধারার্থ এত প্রয়াস 
| পাঁইতেছেন এবং এত ব্যাঘাতকে তৃণজান 

] করিতেছেন, তাহ! দেখিয়া! আমাদের কি. 

|| লঙ্জা হয় না? মনে ভরসার কি সঞ্চার 

| হয়না? ইয়ুরোগীয়গণের কত প্রতিবন্ধ-. 
[| কতা, আর আমাদের কত সুবিধা আছে, 
[| তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। 

] ইয়রোপ ; নানা গবর্ণমেন্টের অধীন, কিন্ত 

তর ৫০০৯৪ ৮০৯০৮৮৬ ০০০ পেশী টিপছি ০ 

যে প্রতিবন্ধকতা হা ছুষ্পরিহাধ্য। 

কিন্ত ভারতে ইংরাজি ভা এত প্রচলিত 

যে, ততবার সকল কার্য সুচারুরূপে | 
সম্পন্ন হইতে পারে। অতএর যাহা | 
ইয়ুরোপে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাঘাত, 
ভারত সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্ব মাত্র নাই ।' || 

নু বৈশাখ ১২৮২। | 

ভারত এক টক অধীন।, ই | 
রোপে' রাজনীতি, সন্থন্ধে: প্রায়ই অনেক, || 

গ্োল্মঘোগ ও অকৌশল চলিতেছে) | 
কিন্তু ভারতে অবিচ্ছিন্ন শাস্তি বিরাজমান | 
আছে। ইধুরোপে বিভিন্ন ভাষা নিবন্ধন :) 

ইযুরোপ পরার্থের জন্য এত ব্যাঘাত ূ 

' সত্ত্বেও উদ্যোগী হইরাছেন। ভারত র 

কি স্বার্থের জন্য তাঁদুশ গুরুতর প্রতিবন্ধ- ] 
কতা ব্যতিরেকেও উদ্যোগী হইবেন ন।1 

ইহা] মনে করিলেও হৃদয় ব্যথিত হয় |] 

এবং এরূপ ইচ্ছা! জম্মে যে পৃথিবী স্থান || 
সি শি ্টজিশ 

দান করুন, রমাতলে প্রবিষ্ট হই, অথবা] 
বর্ধরজাঁতির প্রতিবেশী হইয়। অরণ্যে বা. || 

পর্ধতকন্দরে গিয়া! উন্নত আর্ধ্য-মস্তক || 

লুকায়িত করিয়া থাফি। আমাদের 

হস কেশ ও 

সাহাষ্য পাইবার কি কোন প্রত্যাশা | 

নাই? আমর! এরূপ মনে করিতে পারি | 
না যে, যাহারা মানবজাতির উন্নতি | 
কার্যে বরাবর সকলের অগ্রগণ্য হইয়া- | 
ছেন, সেই ইংরাঞজজাতি. আশ্রিত ভারতের | ০ 

প্রতি উপেক্ষ প্রদর্শন করিবেন। অবশ্য | 

গবর্ণমেপ্ট এরূপ কার্যে নিজে ত্রপাঁত |. 

করিতে পারেন নাঁ। ইহা) সমাজসাধা- | 

রণের কার্ধয। তবে আশ্বস্তচিতে এক্বপ |. 
পরত্যাশ কর! মাইতে পারে যে, র্যা | 



॥ | বৈশাখ ১২৮২ | 
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] সত হইলে, তাহার রিতা ও উৎকর্ষ কা তাহার বিশেষ বির করিধার ] 
]| মাধনার্থ, সরকার বাহাঁছুর যথোচিত 
1 আন্থুকুল্য করিতে কৃপণতা .করি- 

| বেন না। | 

এখন আমাদের কর্তব্য কি হইতেছে ? 

আমাদের উচিত কাল বিলম্ব নাঁ করিষ। 

(দেই প্প্রাচী সভার” দৃষ্টান্তে একটি 
মহৎ সভার স্থাপন করা । সেই সভার 

স্থান ভারত জুড়ে; তাহার সভ্য সকল 

সম্প্রদায়ের; তাহার উদ্যোগ সমাজের 

উন্নতি পক্ষে । তাহার অধিবেশন কার্ধ্য 

|॥ বৎসর একবার করিয়া, কখন কলিকাতায়, 

কখন বা এলাহাবাদে, লাহোরে, বোম্বায়ে, 

মান্রীজে, লক্ষৌনগরে মমাহিত হইবেক। 
সমাজের. ধুরন্ধরগণ সভার সভ্য হইয়া 
সাধারণের, সম্প্রদায় বিশেষের ও বিভাগ 

|| বিশেষের হিতার্থ নান। বিষয়ের আন্দো- 

লন ও মীমাংসা করিবেন; সময়ে 

| সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করি- 

| বেন এবং হিতপথ্য উপদেশ দিবেন। 

এইরূপ সভাস্াপনের কীদৃশ শুভ ফল 

ভারতের সিরিয়া |. 
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আবশ্যকত! নাই। তাহা হইলে অনেকে 

আমাদিগকে ছুরাশীর দাস বলিয়। অশ্র্! 
করিতে পাঁরেন। কিন্তু আমরা একটি 
কথা ন। বলিয়া থাকিতে পারিলাম ন!। 

ঈদৃশ সভা! দ্বারা ভারতের যে একটি 

মহৎ অভাবের পরিহার হইবেক,' তাহাতে | 

মতদ্বৈধ হইতে পারে না। ভারতহিতৈষী ] 

মাত্রেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, 

এদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ মত 

অন্যাপি প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু আপ- 

ত্তির ভয় না করিয়া বলা যাইতে পারে | 
যে, পুর্ববোস্ত সভার যাহা অভিমত, 

তাহাকে সাধারণ মত বলিয়া স্বীকার 

করিতে ইধরাঁজ গবর্ণমেন্ট ও ইংরাজ-. 

জাতি সাধারণ্য প্রস্তত হইবেন। তাহ || 

২১ ] 

১০১০০০৮০৯০০ টু রুনির রঃ টি 

হইলে এমন প্রত্যাশা কর! অসঙ্গত নহে । 

যে ভারতবর্ষের শাসন সম্পর্কে ভ্রিটনের 

সাধারণ মত ও মহারাণী. ভিক্টোরিয়ার 
অঙ্গীকার পত্র, সম্পূর্ণ ভাবে ন। হউক, 

অনেকাংশে কার্যে পরিণত হইবেক | 

বঙ্গবামার ধর্ম নৈতিক অবস্থা । 

( ঞ প্রকাশি [তের পর) 

ৃ আমর ভাগ করিয়া থাকি, আমাদিগের 

পু রমণীগণ সতীত্ব ধর্মে শ্রেষ্ঠতম | বব 
করা উচিত, তাহার র্থনৈতিক, অবস্থা সা |. 

কি, এবং আমাদিগের মতীন ধর্শের ভার ] 

[| কামিনীকে ্তী বলিবার পুর্ব বিবেচনা বিকার 75... 



: বালিকার: পাপিগ্রহণ করিয়া আমর! 

| বহুকাল ধরিয়া অন্তঃপুরী মধ্যে তিনি 

দিন অতিবাহিত না করিলে দেশের 

] লাপ করিবার যো নাই। পুরুষজাতীয়্ 

|| কোন গুরু জনের নহিত কণা বার্তা 

|| কওয়! দুরে থাক, তাহাদিগের সমক্ষে 
অবগ্তঠন বিমুক্ত করিয়। বাইঠেও পারেন 

[না। অপাবধান বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাত- 

] জায়ার ছায়! স্পর্শ করিলে জ্ষ্ঠ ভ্রাতাকে 

[| প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ততদ্রপ ভ্রীতৃ- 

] শ্বগুরের কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেও ভ্রাতৃ- 
|| বধূর প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান আছে। 
[গুরু জন যতক্ষণ অবরোধ মধ্যে অবস্থান 
] করিবেন, ততক্ষণ নববধূর উচ্চ রবে কথা 

] কওয়াও দূষণীয়। একলা এক দণ্ড অপর 

পুরুষের সহিত কথা কওয়া তাহার পক্ষে 
] নিতান্ত নিন্দনীয়। কথা কওয়া দুরে থাক, 
|| সঙ্থে যাওয়াও বৈধ নহে। বাহিরের 
| পরিশুদ্ধ বায়ুসেবন করিবার নিমিত্ত গরাক্ষ 
| গ্রে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে তাহার 

[| সত্বন্ধ নাই। 
ৃ -নারীজাতি কিছুই অবগত নহে । প্রেম" 

] হি অধীন করিয়া রাখিয়াছি। তাঁ- 
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র্ 

জীবন অতিবাহিত করে।  জনসমাজের | 

তাহাকে, যেন পিগ্রবন্ধ করিয়া রাফি।, ৃ 

অবগুঠনবততী রহেন | শ্বশুরাঁলয়ে অনেক 

[ বীত্যনূারে কাহারও সহিত তাহার বাক্যা-| 
অধীনত তাহাদিগের' আবা র.সপ্ত1কি? 

] সীমা, গৃহ ধামের একটী কুটার মাত্র যাহা- 

0 অগবশ হয়। পল্লীর মধ্যে তাহার কোন 
জনসমাজ কেমন তাহা 

| বিদ্বে-পরতনত্র হইয়! আমরা নারীজাতিকে | 
যাও: স্বামী অনায়াসে ভদ্রমমাজে.] : 

| পুজনীল়্ হইতে পারেন। স্বামী “অনা- || 

| গছ বিষয়েই অন্ধ। তাহারা অন্ধকারে 
্ জীবন পরিগ্রহ করিয়া অন্ধকারেই মমগ্র ৃ 

' বৈশাখ টির || রি 

সহিত যাহাদিগের কোন সম্পক নাই,চির- 

দিন 'একাকিনী গৃহমধ্যে যাঁহাদিগের পণ্ড- 

বৎ অবরুদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাদিগের 

জীবন নিতান্ত অধীন / ২৭ জড়বৎ নিন্টেষ্ট 
বলিতে" হইবে। দিগের এতদূর | 

যাহারা জনসমাঁজের কিছুই অবগত নহে, 
যাহাঁদিগের ভাল মন্দ এবং সদসৎ বিবে 

চন। কিছুই নাই, স্বার্থপর পুরুষের দুই 

চারিট1 উপদেশ যাহাদিগের জ্ঞানের পরি- 

দিগের কার্য্যক্ষেত্, যাহাদিগের কোন 

শক্তি নাই তাহাদ্দিগের অধ্বীন জীবনের 
গৌরব কি? ক্রীত দাসীর ন্যায় যাহার! 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা, থাকিবে 

তাহাদিগের কার্যের নিন্দা অথবা প্রশং- 
সাই বাকি? স্বামী ভিন্ন কাহারও সহিত ] 
সরীজাতি বিশ্রন্ধ আলাপ করিতে পায় না. || 

অন্যের সহিত বিশ্রন্ধ আলাপনে, তাহাদি- || 
গের শত সহস্র গ্রতিবন্ধক। স্বামী,ভিন্ন | 
শ্বশুরালয়ে বঙ্গবধূর আর কেহই নাই। স্বামী 

1 যে প্রকার হউন, তাহার নিতান্ত আশ্রিত | 
ও দাসীর ন্যায় অধীন থাকিতেই হইবে। || 
কারণ ম্বামী ভিন্ন তাহার কোন: গতি | 
নাই। স্বামীকে পরিত্যাগ করা ভ্ত্রীর |. 
সাধ্য নে, কিন্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করি- || 

য়াসে পরিত্যাগ করিয়া রাখিতে পারেন, 0. 

বলিয়া গাছে তাহার বিরাগভাজন: হন, ৰা 

শি সম 0 পপর রী পর পপ ৪ ৫ 



1 ও ভে ী ডাহা লর্বধা নন 
1] সাধন করিতে ক্রটি করেন না। পাছে 

স্বামীর কোন বিষয়ে ত্রুটি হয়, তজ্জনা_ 
0 ভ্রী তাহার সম্পূর্ণ বাধ্য ও অধীন হইতে 

্বীকৃত হন। বৈধব্য দশার আশঙ্কায় 

|| পত্ী অহোরহ স্বামীর পদাশ্রিত থাকেন। 
| দিব! রাত্রি তাহার স্বামীর জন্যই ভাবন|। 

পরের উপর যাহার এতদ্রর নির্ভর, পরের 

] স্বার্থের সহিত ফাহার নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণ 
|| সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাহার অনুরাগ: ও 

[| পতিপরায়ণতা কতদূর বিশুদ্ধ ও হৃদয়গত 

[ তাহ! আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। 
নিতাস্ত অধীনত নিবন্ধন, জ্রীর পরম 

| বিশুদ্ধ প্রণয়ের প্রতিও আমাদিগের 

| একদা সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহার 

] পবিত্র প্রণয়ের সুখে আমরা সম্পূর্ণ সুখী 

হুইতে পারি না। আশমাদিগেরই দোষে 

আমরা এই সুখে কিয়ৎ পরিমাণে বঞ্চিত 

] হইতেছি। বাস্তবিক আমাদিগের স্ত্রী 

| জাতির পতিপরায়ণতায় এতদূর স্বার্থ 

| পরত বিদ্যমান দেখি, যে তাহ! বিশুদ্ধ 

| ও পরম পবিত্র কিনা তাঁহা অনায়াসে 

অনুমান করা যাইতে পারে। এরূপ 
|| পতিপরায়ণতা '. অধীনতার নামান্তর 

মাত্র। স্বার্থপর পুরুষজাতি এইজন্য | 
|| ইহাকে ধর্ম নামে অভিহিত করিয়া 
| ইহাকে স্ত্রীজাতির একমান্র ধর্ম বলিয়া 
]| নিদেশ করিয়াছে ( .ধন্্স বলিয়া 
] অনভিজ্ঞ সত্রীজাতি ইহ. অবলম্বন করিয়া 
] রহিমাছে। সমাজের রীতি, নীতি, ও 
|. অব গতিকে বাধ্য হই তাহারা 

্ .. বগবাধার ধরমনৈতিক অ আস্থা 
ধজ এ প্র ক 
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| এই পাতিবত্য ধর্থের ৰ্জী না পা 

কিন্ত যর দাসীস্বের গৌরব থাঁকে তবে 

্রীজাতির পাতিবত্য ধর্শের ও শর 1 ৃ 

আঁছে । | ্ 

যেখানে স্বাধীনতা নাই, [নান রর 
নাই। যেখানে. পাপ, ঝরিবার ক্ষমতা 
নাই, সেখানে পুণ্যের গৌরব নাই | 
যেখানে নড়িবার শক্তি নাই, সেখানে 

স্থিরভাবে থাকিতেই হইবে। সেরূপ 

জড়ভাবের আবার প্রশংসা কি? যে. 

স্বাধীন হইতে না পারে, তাহার অধীনত। 

দাসত্ব। যে যথেচ্ছাচারী হইতে না 
পারে, তাহার . স্বাধীনতা, অধীনতার 
নামান্তর মাত্র । বাস্তবিক যিনি স্বাধীন- 

ভাবে এবং স্বেচ্ছামত কার্য করিতে না || 

পারেন, ধর্মজগতে তিনি'জড়বৎ ও মৃত 

বৎ অবস্থান করিতেছেন। তাহার ধর্ম | 
নৈতিক সত্ব কিছুই নাই 1 

আমাদিগের স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে উক্ত, 
বাক্যনিচম্ন সম্পূর্ণরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে। 
স্বাধীনতাঁর পথে তীহাদিগের যে প্রকার, 
অশেষ কণ্টক তাহা! আমরা গ্রতীত ক-. 
রিয়াছি। যথেচ্ছাচারিতা কাঁহাকে বলে 

তাহ! তাহাদিগের অন্ুভবও নাই। যদি 
কিছু স্বাধীনতা! দেওয়া যায়, তাহার! সে 

স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে সাঁহপিনী নহে। 
চির-অভ্যস্ত অধীনতা, ও পরবশতা! তাহা- 

দ্িগের নিত্য ও এক প্রকার দ্বাভাবিক | 
ভাব হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থা হইতে 
ক্রমশঃ তাহাদিগকে অগ্রসারিণী করাও | 
সামান্য কথা নহে কত বুগাত্তর অতীত: ূ 

চ বু, টু ্ £ ি 
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রর | না হইলে আর আমাদিগের রমদীগণেয' 

| প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন হইবে না | তাহাদি- 

| গের আধুনিক পশ্তবৎ্থ ও দাদীর অবস্থাগ্ন 

প্রকৃত ধর্মজীবন অসম্ভব । তাহাঁদিগের 
 এমত জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি নাই, যদ্দণরা 

[| ভাল মন্দ বিচার করিয়া! লয়। নিজে 

[ সদসৎ বিবেচনায় যাহারা সমর্থা নহে, 
| অগত্যা তাহাদিগকে অপরের বিবেচনার 

[| উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু ক্ষোভের 
বিষয় এই যে, যাহাদিগের বিবেচনার উপর 

| রমণীগণ নির্ভর করিবে তাহারা অপর 

[ জাতি ও একপ্রকার বিপক্ষ জাতি । কারণ 

[| ছুই জাতির স্বার্থ কখন. এক হইতে পারে 
[| লা। পুরুষ জাতির যাহাতে সম্পূর্ণ সুখ 

| শ্বচ্ছন্দতা,' স্ত্রীজাতির তাহাতে ঘোর অ- 
] স্গখ ও অধীনতা। একের অবনতিতে 
| অপরের উন্নতি নির্ভর করে। নারীকুল 

|| সম্বন্ধে পুরুষ জাতি যে সমস্ত ব্যবস্থা নি- 
|. দিষ্ট করিয়। দিবে, সে সমস্ত ব্যবস্থা কখন 

[| নিস্বার্থ ধর্্-সঙ্গত হইতে পারে না। 
0 প্রকৃত প্রস্তাবেও আমরা এই কথার 
0. ফাথার্থা উপলব্ধি করি। সংসার ক্ষেত্রে 
[| দেখা যায়, যে পুরুষ, নারীকে এতদূর 
1 অধীন করিয়াছে যে নারীর আর সতন্ব 

| স্বার্থ, সৃতন্্র জীবনের প্রয়োজন,এবং ্বতস্থ 

স্থথ নাই। পুরুষের স্বার্থ, প্রয়োজন এবং 

|| সুখের সহিত তা! একীভূত হইয়। গি- 
] য়ছে। এক জাতির গ্রভৃত্বে অপর জা- 

|| তির সত্বা বিলুপ্ত হইয়াছে । সুতরাং 
] ভ্রীজাতির স্বতন্ত্র ধর্শনৈতিক অবস্থা ও 

ৃ ীবন কিছু নাই। 

যেখানে স্বাধীনত! আছে, সেখানে বু 
থেচ্ছাঢারিস্ঠার সস্ভাবনা আমরা! অস্থী-. 
রার করি না| বান্তবিক যথেচ্ছাচারী 

হইবার শান্তি ন1 থাকিলে কেহ স্বাধীন | 

হইতে পারে না। কিন্ত তা বলিয় শ্বা- 
ধীন* হইলেই ষে সর্বসাধুরণে যথেচ্ছা- || 

িব। একথা চাঁরী হইবে একথাও. অ 

যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে 

হইবে, যে সমগ্র পুরুষ জাতি যথেচ্ছাঁচারী। 
তাহ যদি সত্য হয়, তবে পুরুষ জাতির 

স্বাধীনত। অগ্নে হরণ কর। আবশ্যক। 

কিন্ত একথার প্রস্তাব করিতে কে সাঁহমী 

হইবে ? কাহার সাধ্য পুরুষ জাতির স্বা- 
ধীনতা হরণ করে? পুরুষের জাতিসাধা- 
রণ স্বাধীনত! পাইয়! তাহার এক সামান্য 
অংশ মাত্র যথেচ্ছাচারী হইয়াছে বলিয় 
স্বাধীনতার গৌরব কিছুই বিনষ্ট হয় নাই। 
বরং তাহাতে প্রতীত করিয়াছে যে, 

অধীনত ও ঘথেচ্ছাচারিতার অপেক্ষণ 

স্বাধীনত। কত শ্রেষ্ঠ ও স্থখকর। যথেচ্ছাঁ 

শ্বাধীনতার গৌরব | ঢারিতা থাকাতে, 

বরং সমধিক' বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে 
স্বাধীনতার সুফল ও মঙ্গল যেমন দেদীপ্য-| 

মান হইয়াছে, কেবল অধীনতায় তেমন | 
ঘটিবার সম্ভীবন! ছিল ন1। স্ত্রীজাতির 

সম্বন্ধেও একথা! প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার 

করিতে হইবে । স্ত্রীজাতি সধীন হইলে 

যে তজ্জাতিসাধারণ যথেচ্ছাচারিণী হইবে 
একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।. 

আমর! ইহার ঠিক বিপরীত পক্ষ অবলম্বন ্
 সপ পাপা সস পাশ? ০ জস স্শিশিশিস্টী 

_. করি। কিয়দংশ পতিত হইগ্াও য্রিজাতি- | 



| সাধারণ সাধান হইয়! প্রন্তত ধর্ম্পথে 

|| সহ্য করিতে হইবে। 
| সহিষ্ণু হইতে পারেন ' না) 

| উত্থিত হয় তাহ] কি শ্রেযস্কর নহে? কিন্ত 
| 'পুরুষজাতি নিতান্ত বিদ্বেষী, নিতান্ত অহ. 

স্কারী। বামাকুলের স্বাধীনতা! ও যথেচ্ছা- 
| চারিত৷ তাহার অসছ্য। পুরুষের সাধীনতা 

[ও ষথেচ্ছাচারিতা! নারীর অসহা হইলেও 
তাহার সহিঝুত।র গুণে তাহাকে সকলই 

পুরুষ সে প্রকার 

কারণ 

| তিনি গ্রভৃ। পুরুষ জাতি সহদা আপনা- 
| দিগের একাধিপত্য বিনষ্ট করিতে পারে 

[| না। আমর! বলি, পুরুষ জাতি যে এত- 

| কাল ধরিয়া একাধিপত্য সন্তোগ করিয়] 

| আগিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট, ইহাই তাহা- 
| দিগের গর্ব। গর্ব না কলঙ্ক? হায়! 

7 এতকানের পর বুঝি সেই একাধিপত্যে 

কুঠারপাত আরন্ত হইয়াছে । ধিনি আ- 
| মেরিকার জ্ীনমাজের প্রতি দৃষ্টি করিবেন 

| তিনি দেখিতে পাইধেন। সেখানে 

জ্্রীজাতি যে প্রকার স্বাদ্ীনভাব অবলম্বন 

| করিয়াছে ভাহাতে আমর। নিশ্চয় বলিতে 1, 

[| গারি, ত্বরার আমেরিকার ধর্মনৈতিক 

| সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে । “আমা, 
ৃ 
1 
+ 

"| 

র্ 

দিগের ,রমণীগণ যথেচ্ছাচারিণী হইল” 

বলির এখনই আমেরিকার পুরুষগণ 
চীৎকার আঁরস্ত করিয়াছেন । কিন্তু তথা- 
1 কার ভ্ীজাতি সে রবে ভীত নহে] 
|| তাছারা বুষাইয়। দিতেছে যে,: যাহা 
$ 
র্ 

ঘা 

রি 

]. করিতেছে তাহা, কেবল - অপেক্ষাকৃত 

পপ স্পেস পপপাপাপাপপশাপিশশীশাশাশাাশা সী ী শিপ শীপেসাী সাপ শিপু 

ৃ পুকুষজাতি, যথেচ্ছাচারিতা। 'বলিয়া রটন1 | 
1 নাদিগের অধিকার, সম্বন্ধে ঘোর বিতও|: 

ৃ বীমার হাসমাত্র। আমরা: ধার, 

করি, | দিলে । 

যথেচ্ছা-, 

সত্রীজ ভিত স্বাধীনত। 
প্রথমে অনেক পরিমাণে 

চাঁরিতার সম্ভাবনা বটে, যেছেতু তাহা 

গ্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম। 

পণ্ড একবার দৌড়ির়া বিচরণ করি! 
আইনে । সরসক্ষেজ্ে একবার তৃণজাত 

উদ্দামিত হইয়া উঠে] যৌবনকাঁলে ] 
রিপুগণের প্রাধল্য হয়। ইহা স্বাভা- 
বিক নিয়ম, ইহা অনিবার্ধ্য | কিন্ত 
তা বলিয়া কি করিব? কিছুকাল পরেই 
পণ্ড বশ্য হয়, ক্ষেত্র ফলবতী হয় এবং | 
যৌবন প্রোড়বস্থায় পরিণত হয়। এত: 

কাল যাহ।দিগকে ঘোর অধীনতাশৃঙ্খলে | 

আবদ্ধ করিয়1 দ্বাখিয়াছিল্লাম, কিছুকাল 

তাহাদিগের থেচ্ছাচাঁরিতা সহ্য করিতে: 

আমরা এত কাতর হই কেন? আমরা | 

যে কুকর্ম করিয়াছি, সেই ভুক্কতির ফল! 
ভোগের জন্য আমাদিগের শঙ্কিত হওরা | 
উচিত নহে । আমর! যদি একব!র এই 

ফলভোগ করিয়া! সহিয়! থাকি, অনতি-: 

বিলম্বেই চিরদিনের জন্য প্রকৃত মুখের" 

মন্ভোগী হইব। কিছুকাল অতীত: 
হইলেই, স্ত্রীজাতি প্রন্কত রা 
অবলম্বন করিবে। প্রথমে বদি তাহ 

বহুসংখ্যায়. হ্থেচ্ছাচারিণী হয়, ক্রমশঃ 
তাহাদিগের উষ্ণশোধিত শীতল হইবে। ; 

আমেরিকাতে এখনই, জাতির: 
জানধ্বনি উত্থিত হইয়াছে ।-. এখনই ] 
শত সহত্র বামাগণ পুরুষের সহিত আপ-: 

শ্ঙ্খ লভগ্ন 

উত্থাপিত করিয়া নসমাগ (বিলোড়িত: ৃ 



পাপে পি 

] ২৬ ূ 

রা করিয়া দিতেছে। পুরুষের জনসমাঙ্ 

| মধ্যে যে পরিমাণে পাঁপআোত প্রবাহিত 

| ছিল, তাহ! নিবারণ করিতে চেষ্টা করি- 
তেছে। এই বিতৃপ্াগ়্ তাহার! অনেক 

[| সময় জ্ঞানবলে আপনাদিগের পক্ষ চমৎ" 

কার কৌশলে সমর্থন করিতেছে । অনেক 

| বার তাহারা জয়লাভও করিয়াছে। 
|| এদিকে পুরুষজাতি তাহাদিগের কলঙ্ক 

[| -রটন! করিয়া কতই পুস্তক প্রচার করি- 
| তেছে। বামাগণ দেই অকল গ্রন্থের 

| সছৃত্তর দিয়া আপনাদিয়ের দোষ ক্ষালন 

[( করিতেছে । এখন এই জ্ঞানযুদ্ধ বহুকাল 

0 চলিবে। ইহার স্থত্রপাত মাত্র এই। 
| আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে» ইহা 

| হইতে ভবিষ্যতে ঘোর গণ্ডগোল উপ- 

|| শ্বিত হইবে । সামাজিক বিপ্রবে যে 

[| সমস্ত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা তাহ! সক- 

|| লই ঘটিবে। কিন্তু সেরূপ ঘটিয়৷ যদি 
|| পরিণামে মঙ্গল হয়, তাঁহাও শ্রেয় । ইউ. 
% রোপে এই তরঙ্গ একদিন উখিত হইবে, 
|| ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস । কিন্ত এনি- 

| য়ায় যখন এই তরস্ত উখিত হইবে, 
']| তখন বোধ হয়, গ্রহে গ্রহে বিঘর্মণ হইলে 

| যেমন ভীষণ গোলযোগ হইবার জস্তা- 
|| বনা তত্রপ ভয়ানক সামাজিক 'তুফানে 

|| দেশ আন্দোলিত করিয়া ঘোর প্রলয় 

| উৎপন্ন করিবে। এপ্রকার সামাজিক 

| বিপ্লব ন। ঘটিলে ভারতবর্ষের কখন প্ররূত, 

] উন্নতির সম্ভাবন! নাই। 

- শ্রন্কত ধর্শের পথে সহ কণ্টক স্থাপিত | 

থাকুক, গত সত্যের পথ ঘোর তমসার 

আর্ধ্যদর্শন | 
ঞেঞরঞজকজ। ৫৮৭ ৬৬কঞও চককজ জজ ৪ 

রমাচ্ছন্ন থাকুক, গ্রন্কত ন্যায়ের পথে | 
সহত্র প্রতিবন্ধক থাকুক, সে পথ ক্রমশঃ 

আবি ত ও অবলম্বিত হইবেই হইবে 

এই আঁমাদিগের প্ব বিশ্বাস। পৃথিবী 

বহুকাল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকুক, 

বহুকা্ল” ধরিয়া পাপকনুন্ধিি ব্যবস্থাবলি 

তাহাতে প্রভৃত্ব করুক, বিস্ত এম সময় 

উপস্থিত হইবে, যখন সেই তিমিরাবলি | 

জ্ঞানবিভার ঈষৎ কটাক্ষে ক্রমে তিরো- 

হিত হইতে থাকিবে, যখন ধর্মের জয় 

এমত' উচ্চরবে প্রতিঘোষিত হইবে যে 

সেই কলঙ্কিত ব্যবস্থাবলি লজ্জায় পলা- 
য়ন করিবার পথও পাইবে না। জনসমাঁ- 

জের শত সহ লোক কেন কুপথে 

পদার্পণ করুক না, শতসহ্শ্র লোকে সম- 

বেত হইয়া কেন কোন দূষিত মতের 

পোষকত। করুক ন1 কিন্তু সত্য মত যদ্দি 

পৃথিবীতে একবার ক্ষীণরবেও ধ্বনিত ] 

বৈশাখ ১২৮২। | | 

হয়, সে রব ক্রমশঃ উচ্চতর হুইয়| সর্বত্র | 

নগাচারিত হইবে। কিছুতেই তাহার 
গতিরোধ করিতে পারিবে না। গ্যালি": 

লিও কারাবাে নিযস্ত্রিত হইল বটে, 
কিন্ত তদবলম্িত সত্য মত অপ্রচারিত 

রহিল না। প্রমাদদ বশতঃ জনগণমনে 

করিয়াছিল আমরা স্থির রহিয়াছি, কিন্তু 

তা বলিয়া পৃথিবীর কিছুতেই, গতিরোগ : 
জন্মিলনা | পূর্থীবাপিগণের বিরুদ্ধ মত | 
সত্বেও মেদিনী গ্যালিনিওর কথ! প্রমাণা-: রর 

গই. ষেন সুর্যের চতুদ্দি'কে দৈনজি 

গতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল ডে-. 
কার্টে রমতাবলি ঘখন প্রথম রচিত হন, ] চি 

মল ১০০০০০০০০৩১ সপ 
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] ন! নিপীড়িত হইয়াছিলেন। ইউটে টের 

| 'সেই পাষণ্ড ভোয়িটস তীহাঁন্ে অগ্নিদপ্ধ 

করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। হার্ডি 
| একদা বিদ্রপের জালায় জালাতন হইলেও 

“| জনসমাজ ক্রমশঃ রক্তের চলাচলের সততা 

উপলব্ধি করিতে লাগিল। বাস্তবিক সত্য 

যদি একবার পৃথিবীতে ধ্বনিত হয় সে 

(ত্য কখন অপ্রকাশিত থাকিবার নহে। 

স্্রীজাতি যদি এতকাল নিপীড়িত হুইয়! 

থাঁকে, তাহাদিগের অধিকার যদি পুরুষ- 

'জাতির সহিত বাস্তবিক সমান হয়, 

তাহারা ঘদি শ্বাধধীনতা পাঁইবার উপযোঁ- 

গিনী হন, আমাদিগের ধরব বিশ্বাস এই, 

| তাহাদিগের অবস্থা অবশা উন্নত হইবে। 

আজি কেন জনসমাজে বিরুদ্ধমত প্রচ- 

লিত থাকুক না) সেমত কখন সত্য, 

ন্যায় ও ধর্ম মতের প্রভাবে তিষ্ঠিতে 

পারিবে না। 

ধর গুন কবিবর ভিক্টর হিউগে। কি 

বলিতেছেন । সে দিন ইউরোপীয় বামা- 

কুল-উন্নতি-সাধিনী সভা তাহাকে এক 
“খানি পত্র লেখে । স্ত্রীজাতির সহায়তায় 

| কবিবর ষদদি তাঁহার লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ 
. করেন, যদি তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন 

|| করিয়া তিনি. জনসাধারণকে তৎপক্ষে 
ণ উত্তেজিত করেন, এইরূপ অনুরোধ 

| করিয়া উক্ত সভ। কবিব্বরকে যে একখানি 
| পত্র- লেখেন তাহার প্রত্যত্তরে দেখুন 

|| ভিষ্টর. হিউগো কেমন ঙ্াবলপন | 
ও জাতি, সদাই ৮৫৭ বি রত | একখানি প্রতিলিপি প্রেরণ করেন। 

০০০ সি শিস পাপ 

বঙ্ববামীর বররিতিল অবস্থা | 
11৫ ৫০০৯ ছি ডড ৮৬৪৬ ৮৬ ৮৩ ও ৯১০১০ 

] তখন নান্তিক বলিয়া তিনি হলণ্ডে কতই ৃ মান্য মহিলাগণ! আপনাদিগের [| 

পত্র পাইয়া আমি আপনাকে সম্মানিত | 
ভান করিয়াছি। আপনাদিগের যে ৃ 
সমস্ত উচ্চ অধিকার, যাহার অভাবে! 

আপনারা যথার্থই অনস্তোষ প্রকাশ | 
করিতে পারেন, আমি তাহা বিলক্ষণ ] | 
অবগত আছি। আজি পর্ষযস্ত আমা- 

দিগের সমাজ যেরূপে সংগঠিত হইয়াছে, 
তাহাতে বাস্তবিক শ্ত্রীজাতির অত্যন্ত | | 
হীনাবস্থা স্বীকার করিতে হয়। এজন্য ] 
আপনাদিগের উন্নতি প্রার্থনা নিশ্চয় ] 

*যুক্তিসিদ্ধ। আমি যদিও পুরুষ রটে, | 

কিন্ত আপনাদিগের যে সমস্ত ন্যায্য অধি- ]. 
কার তাহ! আমি জানি, এবং সেই সমস্ত ]: 
সামাজিক অধিকাঁর যাহাঁতে আপনারা ]: 

প্রাপ্ত হন তৎসাধনে যন্বশীল হওয়া ]. 
আমার কর্তবা। অতএব আঁপনার! ৃ 
আমার সদভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া! । ৃ  ন্ 

আমার সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়।৷ ভালই | 
করিয়াছেন। পুরুষজাতি যেমন অষ্টাদশ | 
শতাঁদীর আলোচ্য বিষয় ছিল, স্ত্রীজাতি ] 
তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর আলোচ্য 

বিষয় হইয়াছে । এই বিষয় অত্যন্ত | 
গুরুতর। ইহার সিদ্ধান্তের উপর ভবি- | 

াতের সমুদায় সামাজিক: অবস্থা নির্ভর 

করিতেছে। ইহাতে একটি প্রকাণ্ড 
সামাজিক সংগ্রাম উপস্থিত হইবে।, 
এপ্রকার সংগ্রামে মন্যানামের গৌরব || 
আছে। আমাদিগের সামাজিক অবস্থা 
কি বিচিত্র! কি অসঙ্গত! বাস্তবিক পুরুষ | 



| | ব্য 

্ স্ত্রীজাতিরই হস্তে । কিন্তু সামার্জির 

ব্যবস্থাবলি নারীকুলকে যেন নাবা- 

লগ জ্ঞান করে) অক্ষম, সামা- 

জিক:শক্তিবিহীন, রাঁজকীয়-অধিকা র-শূন্য, 

| এমত কি, তাহারা কিছুই না, বলিলে 

॥ অত্যুক্তি হয় না'। কিন্তু গৃহধামে ও পরি- 

বারমগুলে নারীগণের কর্তৃত্বই অধিক 

[| তর, সেখানে তাহীরাই সর্বেসর্ধা। 

ূ কারণ তাহারাই সন্তান সম্তৃতির জননী । 

] তাহাদিগেরই হস্তে পারিবারিক শুতাশুভ, 

ৃ ও স্থুখ ছুখ সকলই নির্ভর করে। যে 

] ব্যবস্তাধলি দেই সরলা বাঁমাগণকে এত 

0 ছর্ধলা করিয়াছে সে ব্যবস্থাবলি নিস্তাস্ত 

| দুষিত। নিশ্চয় তাহাদিগের সংস্কার 

| আবশ্যক। এক্ষণে বামাছাতির সামা- 
[| জিক দুর্বলতা আমাদিগের স্বীকার কর! | 

|| উচিত, এবং সেই ছুর্বালত! হইতে ভাহা- 

ৃ দিগকে রক্ষা করাও বিধেয়! প্রকৃত 

[| মানুষের এই কর্তব্য। এ কর্তব্য সাধনে 

মূ তাহার লীভও আছে। আমি চিরকালই 

বলিব যে, আপনাদিগের বিষয় এক্ষণে 

| বিচারধ্য এবৎ সেই বিচারের সিদ্ধান্ত 
| আবশ্যক । যাহাদিগের উপর সকল 

|| বিষয়েরই অর্ধেক ভার রহিয়াছে, তাহা" 
] দিগকে অবশ্য দামাজিক সমস্ত অধি- 

| কারেরও অর্ধভাগী করা বিধেয়। এ বড় 

| আশ্ষরধ্য যে মানব জাতির অর্দভাগ 
| হীনতর হইয়া রহিয়াছে।. সমান অঞ্ি 
| কার তাহাদিগকে অর্পগ করা নিতাস্ত 

ররর এ ৬ ৩২৯৯৮৭/এ৯ পর পপর ও 

আহি. 2৮1 হয (উনবিংশ 

সন মিগিরিভিনাা 

শৃতার্ীতে তাহা 

তদ্রপ প্রবলভাবে স্থরক্ষিত 

বিবেচনায় নিয়মিত ও ফ্্নীতির অন্ু- 

মোদিত হয়) 

স্কার গ্রহণ করুন | * 

ইউরোপীয় ইদ্দানীস্তন বামাকুলের ূ 
অবস্থা, তথাকার সহ্ৃদয় জনগণের সদ- || 
ভিপ্রায়, সময়ের গতি এবং সামাজিক খাঁ 
ব্যবস্থাবলির প্রকৃতি, এ সমস্তই এই |] 

তাহার ] 
সমগ্র পরিচয় দেওয়া, আমাদিগের উদ্দেশ্য | 

পত্রিকায় প্রতীত হইতেছে । 

রঃ ১২৮২ রী; 
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| করে। পুরুষ জাতির হৃদয়ের রশ্মি হইলে একটি জুমহত || 
অনুষ্ঠান হইয়া যাইবে। পুরুষ জাতির 
অধিকার যেরূপ, স্ত্রীজাতিরও অধিকার | 

হউক। | 
সামাজিক বাস্থাবলি' যেন দেশকালপাজ | 

এই" আমার প্রার্থন!। 
আপনারা অন্ুগ্রহ পুরঃমর আমার নম- 

নহে। ইউরোপে বহুকাল' ধরিয়া, বামা- ] 
গণের হীনাবস্থা জনসমাজে অবিদ্দিত || 
ছিল না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাতেই তাহার 
রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এত- 

কাল ধরিয়া কিসের চেষ্টা হইয়াছে? 

যাহাতে সেই হানাবস্থা; হইতে বামাগণ ূ 
উঠিতে না পারেন তাঁহারই অনুষ্ঠান ৃ 
করা হুইয়াছে। মিল, প্রভৃতি স্ুধীগণ 

ডং. 

] 

যে স্বাধীনতার উচ্চরব উদ্েঘাষিত করি- ৃ 

যাছেন, তাহা সকল সন্ধদয় জনগণের 

হৃদয়ে প্রতিধ্যনিত হইয়াছে । যখন অগ্নির | 
স্মলিঙ্ মাত্র দেখ! দিয়াছে, দে অগ্নি | 
কখন নির্বাপিত. হইবার নহে 'অনতি-. 

বিলম্বে সেই. অগ্নি হইতে ধূমৌৎপততি 

হইবে। ধুমোৎপত্তির গর, তাহা কম", টা | 
শঃ ই প্জ্জলিত হইতে ধা ্ বণ, 



॥ বৈশাখ ৯ ৯২৮২। 

সত্যের জয় যদ্দি অথওনীয়, তবে সে 

সত্যের গতি প্রতিরোধ কর! নির্বোধের 

["কার্ধা। সে দিন বিলাতে রাজকীয় মহা- 
| সভায় বামাজাতির “অনুমতি দিবার* 

ক্ষমতা লইয়া যে ঘোর. বিতও। হইয়] 

গিয়াছে, তাহাতে আপাততঃ স্ত্রীজাতির 

পরাজয় বলিতে. হইবে বটে, কিস্তু তাঁ- 

| হাতে মহিলাগণের পক্ষ আরও 'প্রবলতর 

| প্রভাব ধারণ করিয়াছে । জোঁতঃ গ্রতি- 
রুদ্ধ হইলে তাহা দ্বিগুণ বলে ধাবিত 

হয়। ইহ। কার্যোর স্বাভাবিক গতি, ইহ] 

অনিবার্ধ্য। এতদদেশে ভ্ত্রীজাতির প্রস্তাব 

ঝ্ক্গণে উত্থাপিত করা অনেকে অসাম- 

য়িক বলিবেন বটে, কিন্তু তত্প্রতিবি- 

রোধে যতই আপত্তি উতাপিত হইবে, 
তাহাতে বামাগণের পক্ষ বলসঞ্চয় করিবে 

| এই আমাদিগের বিশ্বাস। আমরা জানি 
আমাদিগের মত সাঁধারণক্জীতের বিরোধী । 

কিন্তু সাধারণমত বহুকাল ধরিয়া একই 

| ভাবে তুস্থির হইয়া রহিয়াছে । লেই 
| মতের একবার সধথ্গলন আবশ্যক। 

|| সঞ্চালন হইলে তন্মধ্যে যাহা কিছু দুষিত 

| থাকে, অন্ন সেই দুষিত অংশ বিদুরিত 
হইবে |. এক্ষণে দর্বসাধারণে এই প্র- 

0 স্তাবের আন্দোলন করেন এই আমা 
|| দের ইচ্ছা। আমর! যদি ভ্রান্ত হুই, 
শু অবশ্য আমাদিগের ভ্রান্তি বিদুরিত হইবে, 

1] এবং আঙাদিগের পূর্বপক্ষ পাষাণের উ- 
[| গন্ধ পরিস্থাপিত হইবে। . 

“সামাজিক সকল বিষয়. হইতেই আমরা 

সাধারণ | ৰ | বামাগপকে ঘুরে: রাখিয়াছি। ) 

বঙ্গবামার ধর্্মনৈতিক অবস্থা । 
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জনগণের মত ও বিশ্বাদ এই যে, সমাঁজের 
সহিত নারীগণের সম্পর্ক নাই। তাহার 
গৃহধামে আবদ্ধা থাকিয়া গৃহকাধ্যেই 
ব্যাপৃত থাকিবে | এই মতান্ু- 
সারে আমান্দগের সমাজ সংগঠিত 

হইয়াছে, রমণীগণকে আমরা কখন বাঁটীর 
বহিদ্বারে আগিতে দ্রিই ন|। তাহাদি- 
গের রক্ষার জন্য নপুংসকের স্থষ্টি হইয়াছে। 
কিন্ত এত করির়1ও ফল.কি? বোধ হয় 
অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, যে এক 
জন রাজার নিকট কোন গুরুতর মকর্দম] 
উপস্থিত হইলে, তিনি অমনি জিজ্ঞাস 
করিতেন_-ইহার মূলে কোন্ স্ত্রীলোক | 
আছেন, সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মুলে ষে] 

ভ্্ীলোক থাকে, বহুদর্শনে তাহার এরই | 

স্কবার জন্মিয়াছিল। স্ত্রীলোক নহিলে কখন 

কোন ভয়ানক কাণ্ড সংঘটিত, এবং 

নমাজের শান্তি ভঙ্গ হয় ন1। স্ত্রীজাতিকে ] 

নিতান্ত গোপন করিয়। রাখাই ইহার 

কাঁরণ। স্ত্রীজাতিও যদি পুরুষের ন্যাঁয় 

দর্ধব্যাপী ও সর্ধস্থানে প্রকাশ্য ভাখে 

গমনাগমন করিতে এবং মিশ্রিত হইতে | 

পারিত, তাহ! হইলে তাহারা কখন সামা- 

জিক শাস্তিভঙ্গের কারণ হইত ন|। পুরুষের 

মত তীহাদিগকেও সামান্য জ্ঞান হইত। 
এক্ষণে রমণীগ্রণ যেমন পুরুষের উপ- 

ভোঁগ্য সামগ্রীর ন্যায়. বিবেচিত হয়, | 

তাহাদিগের শ্বাধীনতা' হইলে মেরূপ ঘটি' | 

বার সন্তারনা নাই | তখন পুরুষজাতিও | 
রমপলীগণের সমান সন্তোগ্যরূপে প্রতীয়" | 
মান হবে| তখন হুন্দরী ললনা পরম] 



দর্শনীয় পদার্থ বলিয়া উপলব্ধি হইবে না। 
সুন্দরীর একবার দর্শন পাইবার জন্য 

[লোকে লালায়িত .হইবে না। এখন 

যেমন হস্তগত হইলেই দুর্বল সুন্দরী 

( সান্তোগ্য! হয়, তখন তজ্প হইবার সন্তা- 
| বনা নাই । তথন শ্ুন্দর পুরুষের ন্যায় 

লাগণ সাঁহসিনী ও ধর্ঘীবলে বলবতী হইবে। 

এখন এক জন পুরুষের প্রতি বল প্র- 

য়োগ করা যেমন কঠিন, তথন জ্্রীলো- 
|| ফের গ্রতিও তদ্রপ কঠিন হঈবে। 
| তখন রমণীগণ কি কারিক, কি মানসিক 
উভয়বিধ বলেই বলবতী হয়! পুরুষের 

সহিত সমধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে । 

[| দেশীয় ব্যবস্থাবলি অবশ্য স্বাধীন স্ত্রী- 
]| জাতিকে রক্ষা করিবার উপযোগী হইবে । 

কারণ এক বিষয়ের সংস্কার হইলে সকল 

বিষয়েরই সংস্কার আবশ্যক হয়। 
 অবলাগণকে আমরা এক্ষণে যে অব- 
! সায় স্থাপিত করিয়! রাথিয়াছি, এবং 
[| তাহাদিগকে আমরা যে চক্ষে দেখিয়! 

থাকি, তজ্জন্যই পৃথিবীতে নান! গওগোল 
| উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদিগেরই অন্য 
|| সময়ে সময়ে পৃথিবী শোঁণিতপাতে ভা. 

[| সি গিয়াছে। 
|| হইয়াছে,কত দেশ উৎননন হইয়া গিয়াছে। 
[| উয় ও লঙ্কার বিধ্বংস হইবার কারণ 
] কি ?_ সুন্দরীর কৃপাকটাক্ষ, লাভের 
|| জন্য। হুবিখ্যাত “গোলাপ যুদ্ধকে” কে 
| সঞ্ীবিত. করিয়া রাখিয়াছিল ?- মর্গে. 

। বেট "অব আঞ্জু। _ফৃনতীর যুদ্ধ ঘটনার 

| সুন্দরী মহিলা! ও সামানা। হইবে । তখন মন্হি- 

কত রাজবংশ বিধ্বংম 

| নায়কেরা কাাকে ভাহার্মি্ার পরম | 
শত্রু বলিয়! স্থির করিয়াছিল ?- সুন্দরী || 

্ 

পলাশ পপ পিওর র৬জ। | 

কারণ কি?-_ফরাসি রাজ প্রাসাদে জজ ] 

দ্বয়ের মন্ননা ও কুহুকজাল। হোঁয়াইটহলে | 
প্রথম চালেসের ফীপি হইবার মূলেকে | 

ছিল ?--তীহার রাজী--হেনরায়টা মে: [| 
রিয়া । প্রকাঁড ফরাঁশি বিদ্রোহের . অধি- 

রাষ্জী মেরায়া এন্টনেট |; সন্তুবর্ষ ধরিয়! 
সে প্রকাণ্ড যুদ্ধ বাপারে ইউরোপ রুধির-: 
আোতে ভাঁসিষ! যায়, কাহার অজেয় 

রিপুর কারণে তাহা সমুখিত : হয় ?-. 

স্মি 

সপ্তদশ লুই নৃপতির বিখাত ব্যভি- | 
চারিণী। আঁর আমরা দৃষ্টান্তের সংখ্যা |! 
প্রবৃদ্ধ করিতে চাহি না। আঁমর! অবলা-। 

গণকে যে ভাবে রাখিয়াঁছি তাহারই ফল 
ভোগ করিতেছি । সমাজে আমর! তাহী- 

দ্িগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না; কিন্তু 
তাহারা কেমন আমাঁদিগের দাসত্বশৃঙ্খল 

ভগ্ন করিয়া আমাদিগকে জমুচিত শান্তি ] 
প্রদান করিতেছে এবং অশেষ ছুঃখসাঁগরে: 

নিমগ্ন করিতেছে । 

স্বাধীনতার সহিতই লোকের সাহুম ও 
বল বুদ্ধি হয় | সাহস ও বল- 

বৃদ্ধির সহিত লোকের গৌরবও বৃদ্ধি | 

হয়। এখন বিবেচা এই কোন্ সময়ে ] রঃ 

স্বাীনত| প্রদান কর! আবশ্যক যিনি ) 

বলেন, স্বাধীনতা দিবার সময়. এখনও 
উপস্থিত হয় নাই, তিনি স্বাধীনতার |. 
প্রক্কতি ও নিযমঅবগত নহেন। অনেকে |. 
মনে করেন, 

সাহস ও. বল চা তৎপরে স্বাধীনতা 

অগ্রে বামাগণের 

প্ ্ 
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] প্রদান করা উচিত। আমরা ইহার | সময় কখনই উপস্থিত হইবে না। 
| ঠিক বিপরীত মতাঁবলম্বী। আমর! বলি : গৃহমধ্যে আবদ্ধা থাকিয়। বামাগণ সম্পূর্ণ 
(গ্রে স্বাধীনতা দেও, তৎপরে স্বাধীনতা ; ধন্মবলে বলবনী হইতে কখনই পারিবে | 
র রক্ষার বল ও সাহস ক্রমশঃ গ্বতই জ- ; না। বাহিরে না আদিলে তাহারা 

] নিয়া উঠিবে। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার | জানিতে পারিবে না, কি কি আপদ্ 
[| শিক্ষার স্থল। স্বাধীনত| থাকিলে ষ্ভান, | তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে। 

| বুদ্ধি, বল, সাহস ও ন্বর্তি সকলই জন্মায়। ৷ সমাঁজপথে ভ্রমণ না| করিলে কেহ জা 
যিনি কখন না' স্বাধীন হইয়াছেন, তিনি | নিতে পারে ন! ; মে পথে কি প্রকারে 

| স্বাধীনতায় কত দূর বল ও সাহস আব- ৃ পদস্ফালন হুইবার সম্ভাবনা] । পাঁচবার 

॥ শ্যক করে, কিছুই জানেন না। শিশুগণ ৷ পাদস্বালন ন! হইলে কেহ জানিতে পা- 

| যখন হাটিতে শিখে তখন সহঅবার | রিৰে না, পথপর্য্যটনে কত সাবধানতা ও | 
| নিপতিত হইয়! ক্রন্দন করিতে করিতে ; বলের আবশ্যক । তবে যদি স্ত্রীজাতির পদ 
| তবে পদগতি অভ্যাস করে। একদিনে | ক্ষালনে কিছু দৌষ হয়, তৎপক্ষে আমর 

] তাহাদ্দিগের পদ্দ্বয়ের বলসঞ্চার হয় না। দরিদ্র গৌল্ডশ্মিথের বচন উদ্ধৃত করিয়! 
শিশুগণের পক্ষে হাঁটিতে শিখা, যন্জরপ, ৰ বলিৰ যে “কখন পতিত নাহওয়] মানবের 

] স্বাধীন হইতে শিক্ষা করাও তদ্রপ। পক্ষে তত গৌরবের বিষয় নহে, কিন্তু 

[ অবলাগণকে স্বাধীন হইতে দিলে তাঁ- | যতবার পতিত হইবে ভতবার সমুখান 
হারা যে প্রথমে সহজ বার.নিপতিত হইবে ; করাতেই তাহার গৌরব |”? 

| তাহা আমরা ম্বীকার করি। কিন্ত; এই বচনে যেসারতত্ব নিহিত আছে, 

]| ইহাও আমাদিগের স্থিরসিদ্ধান্ত যে, ! তাহাই মানবপ্রকৃতি-সঙ্গত ও মানবীয় ] 
]| তদ্রপ সহত্বার নিপতিত না হইলে ( ধর্মা। যে ধর্ম কতে--“মাঁনব, তুমি 
| কখন তাহার! প্রকষ্টরূপে স্বাধীনতা । একেবারে নিষ্পাঁপী হও” সে ধর্শা মান- 
[ লাভে সমর্থ হুইবে না, এবং অগ্রে স্বাঁ | বের জন্য নহে। তাহা! মনুষ্য অপেক্ষা ] 

] ধীন হইতে না দিলে তাহাদিগের সম্যক্ | উচ্চতর প্রাণীর উপযোগী হইতে | 
] ধন্মধিল ও সাহস সপ্তাত হইবে না। ; পারে ধটে, কিন্তু মানুষের সহিত তাহার 

| অনেকে মনে করেন, অগ্রে তাহাদিগকে ; সম্পর্ক নাই। যেহেতু সে ধর্্ব মানব 
! সম্পূর্ণরূপে ধর্মাবলে ও সাহসে বলবতী ; কথন পালন করিতে সমর্থ হইরে ন]।] 
করি, তৎপরে তাহাদিগের অবগুঞ্ন | মানব প্রন্কৃতি কখন একেবারে নিষ্পাপী |. 
চি | বিমুক্র করিয়া দিব. তখন তাহার! | হইবার নহে। মানব সহজ্রবার পাপে. 
0] সমাজে যথেচ্ছ! ভ্রমণ করিতে জমর্থ পতিত হয়, সহঅবার পাপ হইতে উখ্িত, 

. | হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অসভ্ভব, এমন হয়! ফে না উঠিতে পারে তাহারই | 



| অধর্ম। ধর্মের এই প্রকার ভাব জানিয়া 

| শুনিয়াও আমর! অবলা স্ত্রীজাতির 

| প্রতি বড় কঠিনতর নিয়ম নির্দেশ করি- 

রাছি। তাহাদিগকে আমরা একেবারে 
| নিষ্পাপী ও নিক্ষলঙ্ক চাই। কি বিষয়ে?; 

| প্রবল বাত্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির 

] অগ্ন্যুৎপাত, বজাঘাত প্রভৃতি প্রার্কৃতিক 
1. উৎপাত সমূহ অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইয়া 
মন্থুয্যের জীবন সম্পত্তি বিনষ্ট করে| 

] মন্তধা এই সমুদয়ের অত্যাচার নিবারণ 

|| করিতে অক্ষম। জ্ঞান প্রভাবে স্ববশে 
আনিরা মনুষ্য প্রকৃতিকে কামছুঘ! করিতে 

| সমর্থ হইয়াছে, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ 

| একত হইয়! নিয়তই মহুষ্যের জুথ স্বচ্ছন্দ 
1] বৃদ্ধি করিতে ব্যাপৃ্ঠ হইতেছে। জ্ঞান, 

॥ | বলে মনুষ্য ভীষণ তরঙ্গ 'মাল।বিলোঁড়িত 

| অপার সাগর অতিক্রম পূর্বক নিজ 
অভীষ্ট দেশে উপনীত হইতেছে, বিজ্ঞান 

|| শান্তের সাহায্যে মনুষ্য অতি অপ্প 
|| সময়ের অধোই শত সহশ্র ক্রোশ দূরবর্তী 
প্রদেশে যাতায়াত করিতেছে, ও মিমে- 
|| ষের মধ্যে এক দেশের সংবাদ দেশাস্তরে 
1 প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু তাই রলিয় 
রী একি মন্তুষের ক্ষমতা অব্যাহত বয়! 

সিদ্ধান্ত ক্ষরিতে পার! ব্যায়1: কখনই 
| নহে ্ রন্ততি খন সং" ওকি _ তি তি টিটি ০ 

ভূনিকম্পের উপকারিত। | 

হইয়া আনন্দ অনুভব 

সতীত্ব ব্ষিয়ে। তবে আমর । সতীন্ 1 

কাহাকে বলি তাহাই" এক্ষণে বচা্যা 

হইতেছে | 
| কিনি 1. 

শ্ীপুঁ | এ 

_ 

তখনই মন্থুষ্য গ্রক্কৃতির উপর আঁপন 

ক্ষমত1 প্রকাশ করিতে সমর্থ, কিন্ত প্র- 

কৃতি ঘখন ভীষণযূর্তি ধারণ করেন, তখন 

মনুষ্য, ক্ষুদ্র কীটবৎ তাহার ভয়ে আত্ম- 

রক্ষাথ দূরে অপসরণ করে । কিন্ত আত্ম- 
রক্ষা মন্নষোর-ইচ্ছাঁধীন নহে । প্রকৃতির | 

ইচ্ছাহইলে মন্ুষোর অব্যা্ুতি, নতুবা! : 
বিপত্তি | মৃদুগন্ধ গন্ধবহের মন্দগতি ক্ষি 
মনোহর, ইহা যখন মন্দ মন্দ বহন: 

করিতে থাকে, তখন. আমর! স্ুখালীন | 

করি। বায়ু 

আমাদিগের প্রাণ: সঞ্চারের নিদান |: 
কিন্তু এই অনীম মক্ষলালয় বাধুও মধ্যে. 
মধ্যে বিষম উগ্র মুর্তি ধারণ করিয়া! : 

আমাদিগকে ভ্রাসিত করিয়া থাকে। বাধুর ঈ 

ন্যায় অগ্নি জল প্রভৃতি অন্যান্য, প্রারুতিক | 

পদার্থও মধ্যে মধ্যে. ভীষণমূর্তি: ধারথ 1 
পুর্ব, মন্গুষ্যের প্রাণসংহার : করিয়। |] 

থাকেন অন্ুয্য সহজ বুদ্ধির প্ভারেও। না] 
উহার গ্রতিবিধান করিতে পারে না): এ. 

এপ্ষদে এপ: র উপস্থিত, হে ্ 



| যে ভূমিকম্প, পবনোন্মাদ প্রতৃতি 

ৰ প্রান্তিক উৎপাতসমূহের কি কিছুমাত্র উ- 

পকারিত্াঁ আছে? উহাদের দ্বারা মন্ধষোর 
| কোনপ্রকার ইষ্ট সাধন .হয় কি না? 

1] স্লদৃষ্টির সহিত এই সকল বিষয়ের প্রতি 
ৃ নেত্রপাঁত করিলে আপাততঃ প্রতীয়মীন 

হইবে যে মন্যাজাতির অথবা! সমুদয় 
| স্বষ্ট পদার্থের উচ্ছেদসাধনার্ই এই সকল 

] উৎপাতপরম্পরার আবির্ভাব হয়| যখন 

|| লিস্বন, কালাও, রাইওবান্বা প্রভৃতি 
] অসীমসমৃদ্ধিশীলী নগর সকল যে যে 

|| ভূমিকম্পের অত্যাচারে ধূলিসাঁৎ হইয়াছিল, 
| ততসমুদরয়ের ঘিষয় আমাদের স্মৃতিপথে 

|| উদ্দিত হয়, যখন আমরা স্মরণ করি সি- 

ৃ সিলি, এন্টিয়ক প্রভৃতি প্রাচীন স্কানসমূহ 

ূ ভূমিকম্পের উৎপাতে উৎদন্ন হছে, 

|| এবং অসংখা মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তসমূহ 

]| উহার সঙ্গে সন্ধে ভূমির উদরসাৎ্ হই- 
ৃ যাছে, যখন বিস্ুবিয়স, পর্বতের অগ্নি 

ৰ শোতে বিনষ্ট পম্পী নগরীর কথা আমা 

দের হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন উপরিউদ্ভ 

|| সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই আমাদের অস্ত 

[ করণে স্থান পায় না। তখন সহস্র যুক্তি 

[| সত্বেও আমরা বুঝিরা উঠিতে পারি না 
| যেখ সমস্ত ব্যাপার দ্বারা মন্গুয্যুজাতির 

€ অণুমাত্র উপকার সাধিত হুইতে পারে & 
| পৃথিবীর অপরিসীম বৃহদাঁকাঁরের বিষয় 

'পর্য্যালোচনা করিলে, অত্যন্মাত্র স্থান- 

ৃ বাপী ভৃমিকম্পকে অতিকিঞ্চিংকর 

রর ব্যাপার বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে; 

1 কিন্ত এই. মৎদামানা ব্যাপার হইতেই 

চে 

_ শী ীশীশশগ্ শা শীীাশীশা ীৌশাশাাশীাীশীশীশািশীাীশীশীশশাশীিচা্িশাীীশীশীটী 

: চপ 

অতএব অল্লমাত্রস্থানবাপী 

এবধপ সংহারমর্ভিকে কি প্রকারে সাঁ 

মান্য. ঘটন! বলা ধাইতে পারে ? পঙ্গী- 

স্তরে এই সামান্য ব্যাপার দ্বারা ইহাই 
সগ্রমাণ হয়, যে মন্ুষ্য অতিমাত্র অকি- | 

ঞ্িংকর পদার্থ! প্রা্কৃতি ধখন ভীষণ মূর্তি 
ধারণ করিয়া নিজ শক্তি প্রকাশ পূর্বক 
মন্থুযোর দৃঢবদ্ধমূল অস্টরালিকাসমূহকে 
ধুলিসাৎ করিতে থাকেন, মন্গুষ্য হয় ত 

্ অষ্টালিকাসমূহের সহিত নিজেও ধূলি- 

সাৎ হইয়া যায়, নতুবা যদি কথঞ্চিত। 
প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হই- 

লেও কনম্পাদ্িত কলেবরে ও স্ত্রানমুখে | 
প্রকৃতির সংহারকার্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি | 

পূর্বক চিজার্পিতের ন্যায় অবস্থান করে। ] 

বাঙনিষ্পততি পর্য্যন্ত করিতে সাহদী হয় না, 
এরূপ ভীষণারকৃত যমদু'তদিগকে মন্ুষ্যের 
উপকাঁরক পদার্থ বলিয়| গ্রতিপাঁদন ক- 

রিতে হইলে আপাততঃ উন্মন্তগ্রলাপবৎ 

প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু পুঙ্- 

দৃষ্টির সহিত পর্যবেক্ষণ করিলে পর্য্যব- 
সাঁনে অবশ্যই প্রতীতি হইবে যে যতই 

কেন অপকারক হউক ন, ভীষণ ভূমি, 

কম্পও মন্ুষ্যের স্থুমহৎ উপকার সাধন 

করিরা থাকে, এমন কি ভূমিকম্প দ্বারা 

পক এক দেশ, শত সহস্র জনাকীর্ণ ; 
প্রধান নগরী, অনংখা জীবজন্ত ও'অপরি- || 
মের ধনরাশি রমাতলে বিলীন হইয়াছে । | 

হইলেও | 

বিটি টি সপ সসপিপা পপ ও শত সা 

টিসি নী 

৭ সপ পিস ০ ০৯১৩০ ০ 

পৃথিবী আবহ্মানকাল অবধি সমভাবে ] 

রক্ষিত হইয়া মনুষ্যকে আশরয়প্রদীনপুর্বক | 
বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। 1 যা | 
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রে অময় হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত এক- 

|| বারও ভূমিকম্প না হইত, তাহা হইলে 

| একদিন পৃথিবীতে মন্থয্ের নাম গন্ধ 

পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত, যদি ভবিষ্যতে আর 
|| কখন ভূমিকম্প না হয়, তাহা! হইলে 

ও অচিরকালের মধ্যে সমগ্র ভূভাগ যাবতীয় 

| জীবজত্ত সমূহের সহিত রসাতলে বিলীন 

|| হইয়! যাইবে। 
| বহুকাল পূর্বে পৃথিবীর পৃষ্ একমাত 

|| অনস্ত জলরাশিতে আবৃত ছিল, পৃথিবীর 

গোলাকার মৃত্তিকাভীগ সেই অসীম জল- 

| রাশির নিয়ে নিলীন ছিল, অনেক বিজ্ঞান- 

২] বিশারদ পণ্ডিত এইরূপ অনুমান করিয়! 

0 থাকেন। যদি এই অন্থুমান প্রক্কৃত তথ্য 

| বলিয়! স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 

স্বতই এরপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে 

] যে যদ্দি সমস্ত পৃথিবী একমাত্র অবিচ্ছিন্ন 
| জলরাশিতে আবৃত ছিল, তাহা হইলে 

| কি প্রকারে অধংস্থ তৃভাগ জলরাশির উপর 

|| উথ্িত হইল, আর কি প্রকারেই মহাদেশ 
রা দেশ, উপদ্ধীগ, দ্বীপ প্রভৃতি জীবন্স্তর 

| আবাসভৃমি ম্বরূপ ভূভাগের সৃষ্টি বা 
| উান .হইল? অসীম সাঁগরজলের হাঁস 

হওয়াতে পৃথিবীর উদ্ধার হইয়াছে .এ 

| কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ 

[| সমুদ্রজলের হাস বৃদ্ধি নাই, উহা নিয়তই 

|. একভাবে অবস্থিত। আঁর যদিই বা 
| হাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বীকার কর! যায়, 
0] তাহা হইলেও সমভাবে সর্বত্র হ্বাস হইলে 
] [৮ যেরূপ জলের নীচে তাহাই থাকিয়া 
| যায়।, আমার রা হবার নিমিত 

_আধ্যদর্শন | 

আবশ্যকমত স্থানের জল কমিয়! গেল, 

বা স্থানান্তরে সরিয়া গেল, ইহা নিতান্ত | 

সাধিত 

বৈশাখ ১২৮২] ৃ 

অশ্রদ্ধেয় কথা । জগদীশ্বর বরাহমূর্ঠি | 
ধারণ পূর্ব প্রলয়পয়োধিজলরিলীন! 
বন্থুমদ্তীর উদ্ধার সাধন করিয়াছেন, 
অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ ব্যাপার 

হইয়াছে, .ইহীও বুঝিতে 
পারি না। ফলে ইঈশ্বরেচ্ছায় পৃথিবীর 
উদ্ধার সাধন হইয়াছে, ইহাই স্থির 
সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্ধারণ করিতে হইলে 
এক ঈশ্বরেচ্ছার উপর দোহাই দিয়াই, 

নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। ঈশ্বরের | 
সুষ্ট বা ঈশ্বরের সমসাময়িক জড়পদার্থের 
আত্যন্তরিক শক্তি আছে ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে ছইবে। স্থতরাং অধু- | 
নাতন কালে যেরূপ তৃগর্ভের আন্তরিক 

শক্তি গুভাবে ভূমিকম্প হইয়! থাকে 
ইহা সর্ধবাদিসম্মত কথা, সেইরূপ 
স্ষ্টির শৈশবাবস্থাতেও তূগর্ভের আস্ত 
রিক শক্তির প্রভাবে অগাঁধসাগরবারি | 

অপসারিত করিয়া ভূমির উত্থান হইয়া" [| 

ছিল এইরূপ নির্দেশ করাই বিশুদ্ধ যর 
অন্ুমোদিত। | 

সে যাহাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছ! বা পৃথি- | 
বীর 'আস্তরিক শক্তি এই উভয়ের যে. 

কোনটার প্রভাবেই পৃথিবীর, অভ্ান | 

ইউক না কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার ) 
করিতে হইবে, যে সাগরের বক্ষ-স্থলে ]. 
একবার মৃত্তিকার অভ্যাান হইয়া মহা- | 
দেশ হ্বীপ প্রভৃতির স্থষ্টি হইবার পর |. 
অবধি প্রস্ততি সংহারিকা শি গ ূ ্ 
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শক্তির |. নষ্টোদ্ারিকা পুনঃসংস্থাপিকা 
| পরস্পর অবিশ্রাস্ত বিবাদ হইতে আর্ত 

| হয়। 
জল ভূমির পরম শত্র। জলের 

উপদ্রবে নিয়তই ভূমির ক্ষয় হইয়া! থাকে । 
ছুই প্রকারে জলের শক্তি দ্বারা ভুমি! দ 

1 ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সমু 
[ দ্রের জল নিয়তই চঞ্চল। এই জল. 
| সর্বদাই প্রবলবেগে বা নিঃশবে ভূমির 
| উপকূলভাগে আঘাত করিয়া থাকে।, 

] এই আঘাত দ্বারা মুত্তিকারাশি অনবরত 
ধৌত হুইয়৷ সাগরগর্ভে বিলীন হয় ও 
 ভূভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে গাকে। কিন্ত 
। এই প্রকারে ভূমির যে ক্ষতি হয় তাহা 
অতি মন্দ গতিতে হইয়| থাঁকে, সুতরাং 
ইহা হইতে অনেক কালেও অত্যপ্পমাত্র 
ক্ষতি হইয়। থাকে। উহ! দ্বারা অত্যন্ 

মাত্র ক্ষয় না হইলে মহাদেশ দ্বীপ প্রভৃ- 

তির অবশ্যই আকার পরিবর্ভ হইতে 

দেখা যাইত, কিন্তু তাহা কখনই হয় না| 
অমুদ্রতরঙ্গের অভিঘাত প্রতিঘাত দ্বারা 

|| কি পরিমাণে ভূমির ক্ষয় হইয়! থাকে 
তাহার ইয়ত। করা যায়না, কারণ যেরূপ 

[| অনুক্ষণ ক্ষয় হইতেছে, সেইরূপ অনুক্ষণই 
| আবার প্রকৃতির নষ্টোদ্বারিক| শক্তির 

| অবিরত কার্য্যবশতঃ উক্ত ক্ষতির পুরণ 
| হইতেছে, সুতরাং সমুদ্রের বেলাতিক্রম 

| স্বর বছল পরিমাণে ক্ষতি .হইলেও উহ! 
| বুঝিষা উঠা যায় না। তবে এপ নি- 
দেশ করা যাইতে পারে যে ক্ষতির | 

| ' পরিমাণও যেরূপ পর বৃদ্ধি পরিমাঁণ- 
১০ পা লি সা সরি 

ন রা 

ভূমিকম্পের উপকারিতা । 
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নতুবা বি না হইয়। ও তদনুরূপ। 

অনবরত কেবল ক্ষতি হইতে থাঁকিলে ]. 
ভূভাগ অল্লকালের মধ্যেই একবারে বিনষ্ট | 
হইতে পারিত। 

কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শপূর্বক | 
নমুদ্রতরক্গের উৎপাতে তূমির যেরূপ ক্ষয় || 

হইয়া থাকে তাহা সপ্রমাণ করা যাই-. শিলা ৩ 

তেছে। এসকল স্থলে অবশ্যই ক্ষতির |] 
সহিত বৃদ্ধিও হইয়াছে, কিন্তু এই বৃদ্ধি || 
সত্ত্বেও যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে তাহার | 
প্রতি মনোনিবেশ করিলে অনায়াসেই | 
প্রতিপন্ন হইবে, যে বুদ্ধি না হইয়া অন- |] 
বরত ক্ষতি হইতে থাকিলে অল্নকালের ্ 

হইত? 

মধ্যেই কি ভয়ানক ব্যাপার সম্পাদিত | 

সেট্ল্যাণড ্বীপশ্রেণী কঠিন প্রস্তরময়্ | 
উপকরণে নির্মিত, সেই সকল উপকরণ || 
জলের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার পদার্থ | 
নহে। কিন্তু সাগরতরঙ্গের এরূপ অভাঁব- 

পদার্ঘময় দ্বীপের উপরিও অতি অদ্তত- 
নীয় সংহারিকা শক্তি যে এতাদৃশ কঠিন || 

রূপে আপন ক্ষমতা! প্রকাশ করিয়াছে। | 
সার চাল'দ লাইয়েল নির্দেশ করিয়াছেন, || 
যে আ্যাটলাণ্টিক মহসাগরের গ্রবল তরঙ্গে | 

এবন্বিধ স্বীপের উপকূল-অবস্থিত. গিরি- | 

শূ্গম্থানে জুগতীর নর নিশ্মিতি হই- 
যাছে, আর মধ্যে মধ্যে বৃহদাকার প্রস্তর ূ 

খণ্ড সকল দূরে অপসারিত হইয়া. সমুদ্রের | 
অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে। ইংলগডের || 
পশ্চিম উপকুলেও স্থানে স্থানে ্ | 
তরঙ্গের এরূপ ভয়াবহ উপদ্রব, .৫ 

সপ এপ পাপ পাপী মি 
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৩৬. | 

| প্রাচীনকালের অনেক, প্রসিদ্ধ স্থান: 
|| এক্ষণে সাগরগর্ভে নিহিত 

| [| শেষ হইয়। গিয়াছে । আগাদের বঙ্গ- 

] দেশেও এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পদ্মা 
নদীর উপদ্রবে অনেক সমৃদস্থান বিলয় 
প্রাপ্ত হইয়াছে ইহ! অনেকেই অবগত 

ৰ আছেন, আঁবার বহ্বসাগরের অত্যাচারে 

| এক্ষণে সুন্দরবন প্রত্ৃতি অঞ্চল ভাঙ্গিতে 
] আরম্ভ হইয়াছে, এরূপ অবস্থা, চিরস্থায়ী 
|| হইলে আমাদের দেশেরই বা কিরূপ 

দুর্দশ! হইবে তাহাও বলিতে পারা যায় 

ন1 | উপরি-উল্লিখিত উদাহরণ গুলির 

|| বিষয় বিবেচনা করিলে নহজেই প্রতিপন্ন 

| হইবে যে এই সংহার কার্য কোন বিশেষ 
0 দেশব! ভূভাগে নিয়মিত নহে, প্রত্যুত, 

| উহ, এই বিশাল পৃথিবীর অকল স্থানেই 
[সমানরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। 

সমুদ্রতরদ্ে পৃথিবীর যে পরিমাণ অংশ 
[| ধৌত হইয়া পৃথগ্ভৃত হয়, উহার 
অতি সাান্য অংশ পুনর্ধার একত্র 

|| হইয়া চররূপে পরিণত হইয়া যৎ. 
"] কিঞিৎ পরিমাণে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
] করে বটে। কিন্ত অধিকাংশই অপুনরা- 

| বৃত্তির জন্য সাগরের অতলম্পর্শ গর্ভে 

| বিলীন হইয়। যায়। উক্তরূপ ,চরের 
| সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি সাগরের অতিশয় 

ংহাঁরকতার ্বাক্ষীস্বরূপ। কারণ যতই 

1] হাতৃতমির অধিকতর ক্ষয় দাধিত হয় ততই 
| উত্তরূপ ক্ষুপ্র বা. ভাসমান চরের বৃদ্ধি 

মা হইয়া থাকে, অতএব এক স্থান হইতে 
রস অপসারিত মৃত্তিকা স্ানাস্তরে অপমারিত 
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হইয়া যদিও বহবাল: পরে নৃতন তুভাগ ] 
সমুত্পন্ন করে. তথাপি উহা যে; এক ভূভা- | 
গের স্থানাস্তরে অপসরণ মাত্র প্রকতু | 

বৃদ্ধি নহে তাহাতে আর অণমাত্র সংশয় | 

নাই। যু্রি সমুদ্রের সংহা'র কার্ধ্য কোন ॥ 

গুরুতর শক্তির দ্বারা প্রতিহত না হইয়! | 

অব্যাহত ভাবে চলিতে.” ফিত তাহা | 

হইলে উল্লিখিত প্রকার চরের উৎপত্তি | 
সত্বেও পৃথিবী সাগরের জলরাশির দ্বারা 
আচ্ছাদিত হইয়া যাইত, ক্রমে চর উং- 
পন্ন হওয়া রহিত হইত ও আবার বরাহ | 
অবতারের আবির্ভীব ব্যতীত পৃথিবীর 
পুনরুদ্ধার সাধিত হওয়] ুর্ঘট বা অস- 

স্তাবনীয় হইয়! উঠিত। 

কিন্ত সাগরতরম্ব দ্বারা পৃথিবীর য়ে 
ক্ষতি হয় উহ! কেবল সমুদ্রের উপ কুলেই 
ঘটিত. হুইয়! থাকে, উপকূল বাতীত 

ভূমির মধ্যভাগে সাগরতরম্-জনিত 
ক্ষতির নাম মাত্র নাই, কিন্তু তত্তৎস্থন্গে 
কি ভূভাগের ক্ষতি হয় না? নিরন্তরই 
হইয়া থাকে । মহাঁদেশ প্রভৃতি স্থুল- 
ভাগের মধ্যে যেখানে সমুদ্রতরক্কের প্রসর || 
নাই তথায়ও নিয়তই ভূমি ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । আপাততঃ এরূপ মনে হইতে | 
পারে যে বৃষ্টির জল দ্বারা ভূমির বিশিষ্ট" 
রূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, ফলেও 
বৃষ্টির জল দ্বার! যে কয় প্রকারে স্থলভাগের ] 

ক্ষয় সাধিত হয়, তাহা এতাদুশ মন্দ. 
গতিতে হইয়া থাকে, যে হটাৎ উহা! হইতে | 

যে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে মনে এরূগ : রর 
নপক হয় না।. কিস্ত_ সঙ্ান়ু়্পে | 

সপ নাজ হও ৪ ৯ শপ শা পপ গা জপ 



|| ঘন্থন্ধান করিলে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, 
|| যে বৃষ্টির জল দ্বারা ভূমির যেরূপ বহুল 

পরিমাণে ক্ষয় হয়, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ- 
|| মাল! দ্বার1ও তাদৃশ ক্ষতি হইতে পারে 
(না। ফলতঃ ভূবিদ্যাবিশাঁরদ *পগ্ডিতের| 

1] ভৃমিক্ষয়ের যাবতীয় কারণের মধ্যে নিয়ত 
|| দাগরাভিমুখে ধাবমান বৃষ্টির জলকে সর্ক 

| প্রধান বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । বৃষ্টির 

জল নদী উপনদী প্রভৃতি.নানাবিধ পথে 

সমুদ্রের অভিমুখে ধাবমান হয়, আবার 

সধয্যের উদ্বাপে মেথাকারে আকাশে 
উখিত হুইয়! বাঁযুর প্রভাবে নানা দেশ 
দেশাস্তরে বিকীর্ণ হইয়া! বৃষ্টিরূপে 

পরিণত হয়। এই্প প্রক্রিয়া অবি- 

শান্ত চলিতেছে । স্থৃতরাং সমুদ্রের জল 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথিবীর উপকুলাবচ্ছিন্ 
অংশকে.ও পরম্পরা সম্বন্ধে অন্যান্য যাঁব- 

| তীয় অংশকে নিরতই ক্ষীণ করিতেছে। 
অনেকানেক বৃহৎ নদীর মুখে অর্থাৎ 

সাঁ্রসঙ্গম স্থলে দ্বীপ অংঘটিত হইতে 
দেখ! যায়। এই সকল দ্বীপ ক্রমে ক্রমে 

বৃদ্ধি পাইয়া কালে বৃহৎ দেশ ও জনপদ 

[| ম্বর্ূপে পরিণত হইয়া থাকে । সমুদন়্ 
| বঙ্গদেশ এই প্রকারেই উৎপন্ন হইয়াছে 
বোধ হয়। সার চাল'স লাইয়েল একবার 

|| স্পেন দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। 
| তিনি তথায় ক্যাটালোনিয়া নামক একটা 
| গ্রদেশের অধিকাংশই বৃষ্টির জলে ধৌত 
হয় সাগরে পতিত হইতে দেখিয়াছিজেন। 
] এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে অনা- 

| গলে গরতিগর হইবে যে মহাদেশের 

উপকৃলভাগে সমুদ্রের উপজ্রব ও দেশের | 
অভ্যন্তর ভাগে বৃষ্টির নিয়ত উপদ্রব, 

হেতুক পৃথিবীর এরপ ক্ষয় হইতেছে, ষে 

উহার সঙ্গে সন্ধে ক্ষয়গ্রতিরোধক শক্তির | 
কার্য ন1 থাকিলে উহাদের সংহারিক৷ 

শক্তির দিন দিন বৃদ্ধি হইতে পারে, উপ- 
কুলের ক্রমিক বিধ্বংপ দ্বারা সমুদ্র ক্রমে 
ক্রমে অগ্রসর হইতে পারে, আর সমুদ্রের | 
গ্রশ্রয় বৃদ্ধি হইলেই আবার সমুদ্রের প্রতি 

সুর্যের আঁকর্ষণেরও বৃদ্ধি হইয়| বৃ ্টিরও 
পরিমাণ বুদ্ধি হইতে পাঁরে; স্থৃতরাং 
উভয় শক্িই অন্যোন্যের সাহায্যে ক্রমশঃ 

বৃদ্ধিবীল হইয়া কালক্রমে সমুদয় ভূভা- 
গকে গ্রাস করিতে পাঁরে। বিজ্ঞানবিশাঁ- 
রদ সার জন হর্শেল বলিয়াছিলেন, যে 

যদি পৃথিবী স্থষ্টির সময় যেরূপ আকারের 

নির্শিত হইয়াছিল, কালক্রমে উহার কোন 
গ্রকার পরিবর্ত না হইয়া উহার আকার | 

অব্যাহতই থাকিত, তাহা! হইলে এত ৷ 
দ্রিনে এত সংহারিক! শক্তির কার্য বশতঃ 

সমগ্র ভূভাগের চিহুমাত্রও বিদ্যমান 

থাকিতে পারিত ন1। 

এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে ষে ঞ্াঁ 
দুশ নিয়ত কার্ধ্যততপর সংহারিক! শক্তির 

প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত নষ্ট দ্ধারিক| | 

শির কতদূর আবশ্যকতা]? ফলতঃ 
ক্ষতির সহিত বৃদ্ধি যুগপৎ কার্য্যতৎপর় | 

না থাকিলে পৃথিবী বিলুপ্ত হইতে অধিক 
বিলন্ষ লাগে না। ভূষিকষ্প এই অবি- 
শরস্ত ক্ষর রোগের ওষধ স্বরূপ । ভূমিকম্প, 

বার ই টার সমগ্র পৃিী, জলজনিত কযের 
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0 হস্ত হইতে রক্ষা সাইতেছে। ভূমি না | 
. | থাকিলে পৃথিবী কোন প্রকারেই তিষ্ঠিতে 

[| পারে না। অতএব বিবেচনা করিক়া 
দেখ ভূমিকম্প দ্বারা আমাদিগের অধিক: 

তর উপকাঁর না অধিকতর অপকাঁর সাধিত 

| হইয়া থাকে। এই মহোপকারের সহিত 
একত্র বিবেচনা করিলে ভূমিকম্পজনিত 
সমুদায় উপজ্বই অতি অকিঞ্িৎকর বলিয়া 
প্রতীতি হইবে । সমুদ্র ও বর্ষার জলে পৃথি- 

| বীর ক্ষয় হইয়া উহার মৃগ্ময় ভাগ বিশুদ্ধ 
গোলত্ব প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হয়, অর্থাৎ 
চতুর্দিকে সমানরূপক্ষয় হওয়াতে গোলাকার 
পৃথিবী বিশুদ্ধ গোলাকারে পরিণত হইতে 

[| থাকে, ফলতঃ এইকপ বিশুদ্ধ গোলাকারে 
] পরিণত করিবার উদ্যোগেই জলরাশির 

| নিরস্তর চেষ্টা । অতএব স্পষ্টই, প্রতীয়মান 
| হইতেছে, যে প্রতিরোধক শক্তি ছারা উক্ত 
|| সংহারিক। শক্তির কাধ্যবিপর্ধ্যয় হইবে, 

তাহার এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহার 

| কার্য বশতঃ তূপৃষ্ঠ সর্বদাই উচ্চনীচ হইতে 

| থাকে, অর্থাৎ ভূভাগ এক স্থানে সমুদ্র 
|| পৃষ্ঠ হইতে অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিবে, 

| আর অন্যান্য স্থান সমুদ্রের অতলম্পর্শ 
|| তল অপেক্ষা নিয়ে নামিয়া যাইবে। এরূপ 

[ হইলেই ক্রমে পূর্বোক্ত প্রকার সংহারিকা 
রর শক্তির প্রকৃত প্রশ্রয় রোধ হইতে পারিবে। 

0 সমুত্রপৃষ্ট অপেক্ষা ভূভাগের অধিকতর 
|| উন্ধত্য যেরূপ আবশ্যক, বিবেচনা করিয়া 
|| দেখিলে অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে 

| সমুদ্রতল অপেক্ষা ভূমির অধোঁগতিও 

|| স্্টির ক্ষয় পক্ষে তদপেক্ষা অল্প প্রয়োজ- 

শি রস পপ পাপ 

হর | 

নীয় নহে । 

বৈশাখ ১২৮হ। 

শে জপ পপ রর টি ৯৬ সে 

কারণ প্রথমোক্ত উদ্ানে ] 
পৃথিবীর রক্ষা হুয় বটে, কিন্ত শে 

যোৌক্ত নিয়মেও সমুদ্রের জলভীং ] 

থাকে । 

এক্ষণে ভূমিকম্প দ্বারা; জাগে বি কি 
মহোপকাঁর সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে 

মনোনিবেশ করিতে হইবে । 

গেরও অধোগতি হওয়াতে অবিকল || 
সেই প্রন্কারেই ইনি রক্ষা হা ] 

ক কাশিলা আজান, 

ভালের 

ংহারকার্ধ্যে প্রতিরোধার্থ স্থলভাগের ৃ 

কোন অংশের উন্নত হও ও কোন | 

কোন অংশের নিয় হওয়া নিতান্ত আঁব- 

শ্যক ইহ! নির্বিবাদে সপ্রমাণ হইয়াছে । 

পৃথিবীর আত্যন্তরিক শক্তির প্রভাবে |. 
ই ৮ +স্পরহ পাত সি তত লতি এলি 

ভূমিকম্প হইয়! গী ভূমিকম্প দ্বারা উল্লি- | 
খিত উভয় কার্ধ্যই সাধিত হইয়া থাকে । | 
প্রক্কতির কি অদ্ভুত নিয়ম, পৃথিবীর ফে | 
ংশে সমুদ্রের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত: 

অধিক তত্বৎস্থানে ভূমিকম্পও অধিক 

পরিমাণে হইতে দেখা যায়। প্রায় সখু- 

দয় আগ্নেয় গিরিই সমুদ্রের সঙ্গিহিত প্র- ] 
: এই সকল আগ্নেয় 

পর্বতের কায দ্বারা সমুদ্রের উৎপাত ৃ 

দেশে অবস্থিত | 

২ ৯ পপ ও পি 5৩5 ২ লাশ তি স্পিশা 7 বি 

হইতে ভূভাগ সর্বদাই সংরক্ষিত হুই- | 

তেছে,আবার ভূমিকম্পের কার্ধ্যপরম্পরার || 

বিষয় বিশেষরূপে পর্যালোচনা! করিলে ॥ 

অনায়াসেই প্রতীতি হইবে যে সমুদ্রের | 

অধস্থ তৃভাগই প্রায় ভূমিকম্পের কার্ধ্য | 

বশতঃ নিম্নতর হইয়া পড়ে, হুতরাং | 

উহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলও নিয়ে || 

পড়িয়! যায় ও উচ্চতর ভূভাগকে সহসা . 



| আক্রমণ করিতে পারে না। আবার 
|| ভূপৃষ্টের উপরিভাগে যে যে স্থানে ভূমি- 

|| কুম্প হইয়া! থাকে তথায় প্রায়ই ভূপৃষঠ 
|| পূর্বতন অবস্থ। হইতে অধিকতর উন্নত 
] হইয়া! উঠে। এক স্থান উন্নত হইলে 
]| অপর স্থান অবশ্যই সমতা রক্ষার জন্য 
| অবনত হইবে ইহা নিশ্চয়ই বটে, কিন্ত 
| উন্নতি ও অবনতির যুগবৎ হওয়1 বা 

| এক স্থানেই হওয়া! অবশ্যস্তাবী বলিয়া 
|| বোধ হয় না। ফলতঃ প্রকৃতির অদ্ভুদ 

নিয়মে এক স্থানে উন্নতি ও স্থানাস্তরে 

|| অবনতি হইয়াই সাধারণতঃ ভূভাগ-পরি- 
মাঁণের সমতা রক্ষিত হইয়। থাকে। 
পৃথিবীর অত্যন্তর ভাগে প্রীয়ই আগ্নেয়- 
গিরি নাই, কিন্তু ্ী সকল স্থানেও ভূমি- 

| কম্পদ্ধারা আবশযাকমত, তূপৃষ্ঠের ওন্নত্য 

|| সাধিত হয়, তবে আগ্নেয়গিরি থাকিলে 
|| অধিকের মধ্যে অগ্ন্যৎপাঁত হইয়া থাকে, 
|| যৈ সকল স্থানে আগ্নেয়গিরি নাই, তথায় 

|| অন্ভাৎপাত হয় না এইমাত্র গ্রভেদ) 

[| নতুব। কার্য্য উভয়ত্রই সমানরূপে সাধিত 

হয়। এতাঁবত! ভূমিকম্পের উপকারিতার 
বিষয় এক প্রকার সপ্রমাঁণ হছুইল। এক্ষণে 

কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শনপূর্র্বক আম: 
| দিগের প্রস্তাব শেষ করিতেছি। থু ১৮২২ 
| অব আমেরিকার অন্তর্গত চিলি দেশে 

একটা তয়ানক ভূমিকম্প অনুভূত হইয়া- 
ছিল। উক্ত ঘটন! হইবার. পরদিন দৃষ্ট 
হইল যে ঘটনাস্থান হইতে আর্ত করিয়। 

|| উভয়দিকে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ পর্যন্ত 

ভূমিকম্পের উপকারিতা! 
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|| উপকূলের সন্নিহিত সমুদ্রের জল দুরে 

স্পস্ট প্পপউপ া পপ্পক  ি াবর 
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অপশ্থত হইয়াছে। এস্তিন্ন : দেশের | 
অত্যন্তর ও ভূপৃষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে উন্নত 
হইয়া উঠিয়াছিল। 
থু চিলি প্রদেশে পুনর্বার ভূমিকম্প 

হয়। এই ছুই ভূমিকম্প দ্বারা সমুদয় 
গ্রদেশ ছয় সাত হাত উচ্চ হইয়া 

উঠে। 

১৮১৯ খুষ্টাবে গুজরাটের সন্নিহিত কচ্ছ 
দেশে একটী ভূমিকম্প হয়। উহাতে 

ভপৃষ্ঠের উন্নতি ও অবনতি উভয় সাধিত 

হইয়াছিল। ইহার পূর্বে সিন্ধু নদীর 
মুখে বালুকা জমিয়! নৌক। যাতীয়াত এক 
প্রকার রহিত হইয়াছিল। তথায় জোয়া- 
রের সময় চারি হাত ও ভাটার সময় এক ; 

হাত মাত্র জল থাকিত। কিন্তু উক্ত 
ভূমিকম্প হইবার পরই উক্ত স্থান এতদূর |. 
গভীর হইয় যায়, যে ভাটার সময় তথায় 

৯২ হাত জল দুষ্ট হয়। সিন্ত্রী নামক 
স্থানের সন্নিহিত এক খানি গ্রাম ও 

তত্রত্য ছুর্গ সময়ই জলের নীচে বিলীন 
হইয়া যায়। কিস্তু বিশ্ময়ের বিষয় 
এই অধোগতির “সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিও 

চমৎকাঁরজনক রূপে হইয়াছিল । ভূমি- 

কম্পের অব্যবহিত পরেই তত্রত্য লোকের 
সিশ্বীর'অনতিদূরে প্রায় ২৫-ক্রোশ দীর্ঘ ও 
গড়ে ৮ ক্রোশ পুশস্ত একটা উচ্চ স্থান 
নিরীক্ষণ করে। তথাকার অধিবাসীরা | 
উহার “আল্লাবীধ” অর্থাৎ ঈশ্বর-বিনি- | 
শতি বাঁধ এই নাম রাখে। ইহা দ্বার! 
প্রতিপন্ন হইতেছে, যে উক্ত ভূমিকম্প || 
দ্বারা যে ভন পূর্বাপেক্ষা গভীর হওয়া || 

১৮৩৫ ও ১৯৮৩৭ 



| 0০. বালের বৈশাখ ১ ৮২ | | 

| আবশ্যক তাহ হইয়াছিল তথায় হইবার পূর্বে সমুদ্রের উপ সগিহিত | 
| যেস্ান উন্নত হওয়া প্রয়োজনীয় তাহাও | স্থান গুলি নিয়ই ক্ষয় পাণ্ত হইতেছিল, : 

7 হইয়াছিল, কারণ এ আল্লার্বাধ সংঘর্টিত : এক্ষণে ভাহার,নিবৃত্তি হইল 4 ? 

| 

জন্ উ,ার্ট মিলের জীবমনৃত্ 

(পৃরব প্রকাশিতের পর।) 

যে রমণী বিংশতি বৎসর পরে মিলের গৃহ- 

] লক্ষ্মী হইতে সম্মর্ত হন, এবং যে রমণীর 

সাহাধ্য বাতিরেকে মিল. জগতের চিন্তা 

| সাগরে মৃতন তর্ক উত্থাপিত করিতে পাঁরি- 
] তেন না, ১৮৩০থৃষ্টাব্দে সেই রমণীর সহিত 

| মিলের প্রথম পরিচয় হয়| এই সময়ে 
] মিলের বয়ন পঞ্চবিংশতি এবং সেই 

|| রমণীর বয়স ব্রয়োবিংশতি বৎসর ছিল । 
] এই রমণীর স্বাীর নাম মিষ্টার টেলর | 
[| টেলরের সহিত মিলের পূর্ব পরিচয় 

[ছিল মিল, বাল্যক'লে কখন কখন 

| তাহাদিগের বাঁটীতে ক্রীড়া করিত যাঁই- 

] তেন। 

| তাহার বালাম্বলভ সৌহার্দ জন্মে | এই 
বাল্যসোহার্দের অনুরোধে টেলপ্র ত- 

 হাকে স্বীয় পড়ীর নিকট পরিচিত করিয়া 
দেন! টেলর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে 

| || মিল্ ও তীহার পত্বী-ইহীদিগ্রের পর- 
0 স্পরের মধ্যে এই সময় যে পরিচয় জন্মিল, 
] এই পরিচয় তাহার জীবন্দশীতেই গার 

পরে, এবং সাহার মৃত্যুর “অব্যবহিত 

_লের অন্কুরমাত্র দেখা গিয়াছিল। বয়সের | 

দেই সময়ে টেলরের সহিত: 

কাল পর্যন্ত তাহার সেই সকল গুণেরই 

ক বউএর 

ন রা 

১) আটা না 

যগ রর 

পরেই, বিবাহে পরিণত হইবে । যদিও ] 
মিল. ও টেলর-পদ্ধীর আত্মীয়তা সর্ব- | 
প্রথষে "তত ঘনীভূত হ্ষ নাই, তথাপি | 
প্রথম দর্শনাবধি টেলর-পত়ী মিলের | 
হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া 
উঠিলেন। টেলর-পড়ী পরিণত-বয়সে | 
বিদ্যা-বুদ্ধিগুণে যেরূপ বিভূষিতা হইয়া ; 
ছিলেন এই নবীন বয়সে তাহাতে দে সক । 

পরিণতির সহিত তীহার মানসিক বৃত্তি- | 
সকল দিন দিন বিকশিত হইতে লাগিল । 

দিনমণির কিরণে নলিন যেন প্রস্মুটিত 

হইতে লাগিলল। যে সকল কমনীয় 

গুণে স্ত্রীজাতি জগতে বিখ্যাত এতাঁবৎ, 

বিশেষ পরিণতি হইয়াছিল । কিন্ত এখন ||. 

হইন্তে মিলের স্ুতীক্ষ প্রতিভার: প্রতি- রা 

ফলনে, যে সকল উ্জপ্বলগুণে গুরুষ-. | 
জাতি জগতে বিখ্যাত, তাহাতে সে ||. 
সকল গুণেরও পরিণতি হইতে লাগিল। || 
আখী়গণ যেমন হার রগভীর ও প্রবল 7. রি 

৬ পলক আজব ০ ৯ সক ০০ 
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|. হৃদয়ভাব, অনতরকেকারিনী স্বাভাবিক 

| বুদ্ধি, এবং চিন্তাশীল ও কবিভ্তুপরিপূর্ণ 

] গ্রক্কতি প্রত্ৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন) 
ূ | বাহিরের লোক তেগনই--তীহার অলৌ- 

|| কিক সৌন্দর্যে ও লম্ধদয়তায় মৃষ্ধ হইত | 

( অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। 

| তাঁহার ্বায়ী__সত্যনিষ্ট, সাহসী, নিষ্কলস্ক 

স্বাধীনমতালম্বী এবং সুশিক্ষিত ছিলেন | 

যদ্দিগ ভীঙ্গর উপর তীহার স্বামীর প্রেম 
চিরকাল অবিচলিত ছিল, যদিও তিনিও 

চিরকাল সমভাবে স্বামীকে ভক্তি করি- 

তেন শু ভাল বাসিতেন, তথাপি তীক্ষ 

প্রতিভা ও সজীধ সহদয়তায় স্বামী 

তাহার ন্যন হওয়ায় তাঁহার প্রকৃত সহচর 

হইতে পারেন নাই ॥ সমাজ ও রাজনীতি 

বিষয়ে ভ্রীজাতির অধিকার ন| থাকায় 

তাহার উচ্চ বৃত্তি সকল কার্যে পরিণত 

| হুয়া বিকাশ পাইতে পারিতন!, সুতরাং 

[ সাহার জীবন সতত ধাানমগ্র থাঁকি, 

| কেবল কৃতিপয় বন্ধুর সমাগমে সেই'ধ্যান 
[মধ্যে মধো ভগ্ হইত । মিল তাহার সেই- 

| কতিপয় বন্ধুর অনা হুম ছিলেন | তিনি সর্ব 

1 প্রক্কার কুসংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন । 

| তিনি সমাজের অনেক চিররূঢ কুপ্রথার 

বিরুদ্ধে সতত. অসদিধ্ধভাবে স্বাভি- 

| মত ব্যক্ত করিতেন। তীহার ধর্ম 

| 'পরবৃত্তিও ্ বভাবাদি অনেক পরিমাণে কবি- 

প্র এ 

| র সেলির ন্যায় .ছিল। কিন্তু পরিণত 
বয়সে ক্টাহার চিস্তাশক্তিও বদধিবৃতি যেরূপ 

] উদ্লপিত ও পরিমাজ্জিতি হইয়াছিল, 
চ | তাহার সহিত ছার সেলিকে একটা 

সা সীতা পাম ৭ ৪ পাটি ০০০০০এ০০ 
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রালক বরিলেও অসঙ্গত হয় ন11 উচ্চ 

চিন্তা বিষয়ে ও দৈনন্দিন কার্ধ্যকলাঁগে 

তাহার সুতীক্ষ বুদ্ধি পদার্থনিচয়ের অস্ত- 
বের্ধ করিতে পারিত। কাঁধ্যকরণে তী- 

হার যেমন গ্ষিগ্রকারিত1 তেমনই সুদ 
ক্ষতা ছিল। তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতি | 
এত তেজস্ষিনী ছিল, যে তিনি শিল্প 
বিদ্যায় অভিনিধিষ্ট হইলে অসাধারণ শিল্পী 
হইতে পাঁরিতেন। তাহার মনের 
এরূপ তেজস্বিতা ও কোমপত। ছিল এবং | 
তাহার বক্তৃতা শক্তি এতদূর বলবতী 
ছিল, যে তিনি বন্তুত বিষয়ে অভিনিবিষ্ট 
হইলে অদ্দিতীয় বাগ্ী হইতে পারিতেন। 
তিনি মন্ুষ্যপ্রকৃতি এত গভীররূপে 
বুঝিতে পারিতেন এবং মন্ুষ্যের দৈনন্দিন |. 
জীরনে তাহার এরপ সুক্মাদশিতা ও 

প্রত্যুতৎপর্মতিত্ব ছিল; যে স্ত্রীজাতির 
রাজ্যের শাসনকার্য্যে কোন অধিকার 
থাকিলে, তিনি একজন স্থগ্রসিদ্ধ শাঁমন- 

কর্তা হইতে পাঁরিতেন। তাহার নিংস্বার্থ 
ভাব তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক মন্তুষ্য- 

প্রেম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কর্তব্যা- 

বলীর উপদেশের ফল ছিল ন1। উহারপর- 
ছুঃখান্ুুতাবকতা৷ শক্তি এতদুর বলবতী 
ছিল,ীহার কল্পনা! এরূপ তেজন্থিনী ছিল, | 

যে তিনি, অনেক পগময় পরের 

দুঃখে অধিকতর বর্ণবিন্যাস করিয়া 

বদান্যতা! ও সহান্গভৃতির: নীম! অতিক্রম || 

| করিতেন। তাহার ন্যায়পরতা বদান্যতা 
অপেক্ষা ন্যুন ছিল না'। তাহার সহদয়তা ||. 
এতদুর বলবতী ছিল ষে, যে কেহ তাহার | 



. | ৃ ২ ্ উনি 

|| ৪২ 

|| ভালবাস! প্রত্যর্পণ করিতে পারিত, তাঁ- 
| হার উপরই তাহার হৃদয় বিগলিত হইত। 

] তিনি শ্বভাবতঃ নম্র ছিলেন বটে, কিন্ত 

অহঙ্কার প্রদর্শনের স্থল উপস্থিত হইলে 
(অহঙ্কার প্রদশ'ন করিতেও ক্রটী করি- 

॥ তেন ন!। 'তিনি স্বভাঁবতঃ সরলা ও 

(বিলাসবিবর্জিতা। ছিলেম। নীচতা ও 

ভীরুভার উপর তাহার: স্বাভাবিকী স্বণ! 
এবং নৃশংস বাঁ অত্যাচারী, বিশ্বাসঘাতক 

|| বা অভদ্র চরিত্রের লোকের উপর তাহার 

দীপ্তিমান্ ক্রোধ ছিল। কিন্তু তিনি 

| প্রান্কতিক বা এশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘনে 

কার্ধ্যের যে অসাধুতা জন্মে তাহার সহিত, 

 মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘনে কার্যের যে 

অসাধুতা জন্মে, তাহার অন্তর বুঝিতে 

পারিতেন। তাহার এরূপ বিশ্বাস ছিল 

| যে যাহারা প্রাকৃতিক ব1 এশ্বরিক নিয়ম 

| ূ লঙ্ঘন করে তাহারাই প্রকৃতিতঃ অসাঁধু। 

] কিন্তু যাহারা কেবল মনুষ্যক্ৃত নিয়ম 
| লঙ্ঘন করে তাহারা প্রক্কতিতঃ অসাধু ন। 

| হইতেও পারে; অধিক কি অনেক সময় 

[| তাহাদিগের মধ্যে অনেক উচ্চদরের 
|| লোকও দেখিতে পাওয়া যায় 

এরূপ অপূর্ধ্ব রমণীর সহিত মানসিক 

|| নহবাদে মিলের মনোবৃত্তিসকল যে 
|| জরমশঃ পরিবর্ধিত ও পরিমাজিতি হইবে 

0 তার্ীতে আর আশ্চর্য্য কি? এই অস্ত 

ঢু | রমণীর নিকট হইতে মিল. যে সকল উপ- 

্ ৰ কার, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি লে সম- 

সতের কখন প্রতিশোধ দিতে পারেন 
] নাই, তথাপি: 'উন্নতি বিষয়ে তিনিও যে 

আর্ধ্যদর্শন। 
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মিলের নিকট বিশেষ খণী ছিলেন তা 
হাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবল অনুভূতি || 
বলে তিনি যে দকল উন্নত মত আপন 
হইতেই প্রা হুইয়াছিলেন, মিল, প্রগাঢ় 
অধ্যয়ন ও যুক্তি দ্বার সেই সকল মতে : 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রং মিলের 

প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তির সাহাঁধ্যে টেলর- 

পড়ী আপনার শ্বভাবজ জ্ঞানের হুর্বলতা 
অপনীত করিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ 
বুদ্ধির প্রথরত।ও অসামান্য মানসিক ক্ষিপ্র- 

কারিতা বলে তিনি যেমন পর্ব পদার্থ 
হইতেই জ্ঞানের উপকরণনিচয় সংগ্রহ 
করিতেন, তেমনই মিলের নিকট হইতেও 

অসংখ্য জ্ঞানোপকরণ সংগ্রহ করিয়া- 

ছিলেন। 
মিল, তীহার ম্বাধীনত1” নাঁমক 

গ্রন্থ এই রমণীকে উৎসর্গ করিতে গিয়। 
তাহাঁয় বিষয়ে এইরূপে লিখিয়াছেন :- 
আমি যত কিছু গ্রন্থ রচন। করিয়াছি, ইন্মি || 
সে সমুদ্রায়ের উত্তেজক ব! আংশিক রচ- 

যিত্রী ছিলেন। ইনি আমার গৃছিণী ও || 
সথ| ছিলেন। ইনি য়াহা কর্তব্য বলিয়া | 
নির্দেশ করিতেন তাঁহাতেই আমার | 

প্রবৃত্তি ন্মিত। ইনি কোন কার্ষ্যে অনুমোঁ || 
দন করিলে, আমি সেই অন্থমোদন আমার || 
প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে কবিতাম। | 
আমার অন্য পুস্তক গুলির ন্যায়, এখামিও' | 
আমাদের উভয়ের রচিত। কিন্ত ছুর্ভাগ্য- | 
বশতঃ এখানি তাহার অমূল্য পুনরদ্শিন | 

দ্বারা বিশোধিত হয় নাই। যে সকল 
মহতী চিন্তা ও গভীর ভাব খাদ 

পচা ৯ পতি দীপ ৮৮ 4 তল জারা কায সস উজান সবজি 
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|| সহিত সমাধিনিহিত হইয়াছে, আমি যদি 
॥ সে সকলের £অর্ধেকও জগতে ব্যক্ত 

কুরিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমা 

[| দ্বারা জগতের অনীম উপকার সংসাধিত 

0 হইর্তে পারিত। কিন্তু এ উপকারের 

| সহিত তুলনায়, আমি এক্ষণে একাকী 

তদীয় অমূল্য ভ্ঞানের সাহায্য বিরহিত 

প্রাপ্তএ্রস্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা | 

0 পুরুবিক্রম নাটক মুল্য ১২ টাকী, 
|| বান্মীকি যন্ে মুদ্রিত। গ্রস্থকারের নাম 

অপ্রকাশিত। 

শর-সরোজিনী নাটক-মূল্য 
১০/ কলিকাতা নৃতন ভারতযন্ত্রেমুদ্রিত। 

| ৬ ছুর্ীদাস দাস প্রণীত। বাবু উপেন্্নাথ 

| দাঁস দ্বার প্রকাশিত | 

| গতবৎসর যে কয়েক খানি নাটক গ্রন্থ 

গ্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই ছুই 
|| খানি সর্কোৎকৃষ্ট | আমরা এবার এই 

ছুই খানিরই সংক্ষিপ্ত নমালোচনায় পৃ 
| হইলাম | 

| পুরুবিক্রম--যৎকালে মহাবীর 
|| সেকেন্দারসা ভারত আক্রমণ করেন, তৎ- 

রাউদী এলবিলা, এবং. সপ্টনদর প্রদেশের 

' | তীয় গতি প্রতিরোধে, মরণ সন্ব্প করেন। ৃ 
"| ত তক্ষশীল নগরের অধীশ্বর--সেকনদরসার | শ 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচন!। 
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০০৪৪ ৪৬৪ জ রিও 

(কালে ক্ষত্রিয়কুলতিলক পুরু, কলপপর্ধ্বতের | | 
পুরুর নিজেররাঙ্গ্য ও তক্ষশীলের রাজ্য এই 

] আরও. কতিপয় ক্ষত্রিয়রাজের সাহায্যে 

শীলের ভগ্নিনী অন্থালিক! সেকন্দারসার ॥ 

হইয়া! যাহ! কিছু লিখিব, তাহা হইতে জ- | 
গতের যে উপকার সাধিত হইবে, আহ! 
মি সামান্য” । 

. টেলর-পন্ধী যে কি অপূর্ব রমণী ছি- 

লেন, ইহাতেই তাহার. বিশেষ পরিচয় [| 
হইতেছে। অধিক বল! বাহুলামাত্র। | 

কমশঃ। 

সহায়তা না করিলে এই ধমরের ফি পরি- 
ণাম হইত বলা! যায় না। যাহা হউক | 
পুরু অসাধারণ রখনৈপুণ্য প্রদর্শনের পর |. 
সমরে পরাজিত হইলেন। তাহার প্রাণ- | 
দণ্ডের . আদেশ হইল | তথ।পি | 
তাহার ক্ষত্রিয়তেজ নির্বাণ হইল না। |. 
সেকন্দারসা তাহার অদ্ভুত মাহস ও পরা- || 
ক্রমে বিশ্বয়ািত হইলেন এবং বিজিত || 
শক্রর গ্রতি মহত্বের - পরাকাষ্টা প্রদর্শন | 
করিলেন | যখন পুরুরাজ সেকন্দারসার | 
দুর্গমধ্যে কারাঁবদ্ধ ছিলেন, তখন তক্ষশীল 
তাহার পতনে হত প্রকাশ করিতে গমন ]. 
করেন। পুরুরাজ ইহাঁ সহ্য করিতে না 

পারিয় তাহাকে হত করেন । সেকেন্দার- | 

সা প্রথমে ক্রোধে পৃজ্জলিত .হইয়! উঠেন 
কিন্ত পরে, পুরুর সাহসে সন্তষ্ট হইয়া | 

উভয় রাজ্যই পুকুর হস্তে সমর্পণ করিয়া 

তাহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন। তক্ষ- | 
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পি পপ কপ পা 

1] শ্রগয়িণী এবং ্ ীলবিলা পুরুরাজের প্রেম- 

ডে ভিখারিনী ছিলেন। পুরু ও তক্ষশীল এঁলবি- 

[| লাঁর প্রেমাকাজ্জায় পরস্পরের প্রতিধন্্বী 

| ছিলেন । চুরাচার তক্ষশীল সছুপায়ে আপ- 
| নাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়া পুরুরা- 

|| জের মনে প্লবিলার প্রতি অবিশ্বাস উৎ- 
| পাদন করিবার নিমিত্ত ভগিনী অন্বালিকার 
[ সহিত নানা গ্রকার ষড়যন্্রকরেন। এই 

[| ষড়যন্ত্র কৃকাধ্য হয়। পুরু এঁলবিলাকে 

| অবিশ্বাগিনী মনে করিয়! তাহার পাণি- 
[| গ্রহণে অসন্মত হন। তক্ষশীলের মৃত্যুর 

রঃ পর অন্বালিকা অন্ুতীপানলে দগ্ধ হইয়! 

|| আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান মানসে 
] পুরুরাঁজের নিকট আপনাদিগের ষড়যন্ত্রের 

|| উল্ভেদ করেন। ইহাঁতে ধলধিলার প্রতি 
পুরুরাঁজের প্রেম দ্বিগুণতর বর্দিত হুইয়! 

[উঠে। তাহারপর তাহারা পবিত্র পরিণরসথত্রে 

| সম্বন্ধ হই সমস্ত পঞ্চনদ প্রদেশে আপ. 
| না্দিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগি- 

] লেন। এদিকে হতভাগিনী অন্বালিক! বে 
, || সেকনদারসার গ্রেমীকাজ্কিণী হইয়া-সছো- 

| দর ও জন্মত্ মির স্বাধীনতা তাহার করে 

[| অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিগ্বিজরী 

0 দেকন্দারসা জিগীষাপরবশ হইয়া তাহার 
| প্রেমে জঙ্লাগ্তলিদিলেন । এই এত্রিহাসিক 

ৃ উপন্যাস 'অবলম্বন করিয়া পুরুবিক্রম 

1 নাটক লিখিত হইয়াছে). 
0 . পুরুবিক্রমের, প্রধান দোষ রসবৈচি- 

ত্রের অভাব ইহার গ্রথম পত্র হইতে 

| | শেষ গর রয্ত কেবল বীররন |. ইহার | 

না নাই রিখিত য্তিগণের মধোসেকদারদা | 

হইতে উদ্দাসিনী পর্য্যন্ত সকলেই রা 

উন্মাদিত,ইহার সামান্য প্রহরী ও সৈনিকা- 

গণের মুখেও কেবল বীররসের উদ্েঘাঁ- | 

ষণ। ইহারদ্বিতীয় দোষ ইহার ভাষাবৈ- 

চিত্র্যাভাল । এলবিলা, অন্বালিক, সুহাঁ- 

সিনী, স্থশোতিনা ও উর্সিনী প্রভৃতি 

সত্রীদিগের ভীঁষাঁও যেরূপ? সেকন্দরস।, 

পুরু, তক্ষশীল, এফেছ্টিয়ান গ্রন্থতি পুরুষ- 

_দিগের ভাষাও পায় সেইরূপ । ভাষা শু. 

নিক স্ত্রী কি পুরুষ নির্ণয় করা দুরহ। 

পুরুবিক্রমের এই ঢুই মহৎ দোষ 
সত্বেও এখানি যে একখানি অতি রমণীয় 

কাব্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার | 

পৃত্যেক-পংক্তিতে অতি গভীর হবদয়ভাঁব | 
নিহিত আছে। ইহার পৃত্যেক পত্রে অ- 
পুর্ব দেশহিতৈষিতার ভাব দেদীপ্যমান 

রহিরাছে। পুরুর অসাধারণ বীরত্ব এবং 

লবিলাঁর গভীর দেশহিভৈষিতা! দেখির! | 

আমাদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়! উঠে। 

অমনি আমর! উদ্রাদিনীর সহিত একস্বরে 

এই গান গাইতে থাকি 

রাগিনী খাস্বাজ,--তাল আড়াঠেকা। 

মিলে সবে ভারত-সস্তান, একতান মন পরাণ, 
গও ভারতের যশোগান। 

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোনু স্থান, . | 
_কোন্-অদ্রি হিমাঁদ্র সমান? 

ফলবতী বন্থুমতী, 

শতখনি, রত্বের নিদান। 

হোঁক ভারতের জয়, . 

গাঁও ভারতের জয়। : 

জোতম্বর্তী গন 

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়। 1 

পপ সপ স্পা সা সপ ০ পিপিপি হস্ত সু 

জয় ভারতের জয়, 



বৈশাখ ১২৮২ | 

- স্বপবতী মাধবীনতী, ভারত-ললনা, 
1 কোথা দিবে তাঁদের তুলনা ? 
| শর্শিষ্ঠা' সাবিত্রী সীতা, দমযন্তী পতিরতা, 

অতুলনা ভাঁরত-ললনা 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গাঁও ভারতের জয়। : 
কি ভয় কি ভয়,গাঁও ভারতের জয়। 

ভীম্মদ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি ম্মরণ? 
| আর যত মহাবীরগণ ?' 

ভারতের ছিল সেতু, রিপুদবল ধমকেতু, 
আর্তবন্ধু হুষ্টের দমন। 

হোঁক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 

গাও ভারতের জয়। 

কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়। 
কেন ডর ভীরু, কর সাহ্স'আশ্রয় 

“ যতোধর্থস্ততোজয়ঃ » 

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এঁকোতে পাইবে বল, 
, মায়ের মুখ উজ্জল করিতে কি ভয় ? 

[| হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 
গাঁও ভারতের জয়। 

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় । 

পুরুবিক্রমের ন্যায় গাস্তীর্ধ্যপরিপূর্ণ 
| নাটক 'অদ্যাপি বঙ্গভাঁষায়, একখানিও 

প্রচারিত ' হয় নাই। বঙ্গভাষার প্রায় 

|| অধিকাংশ নাটক স্থানে স্থানে অশ্লীলতা. 

দোঁষ-ছুষ্ট। ইহাতে দে দোষের লেশ মাত 
|| নাই। ইহার ভাষা অতি পরিপাটা। আ 

| ষর! শুনিয়াছি ্ রস্থকার, অতিতরণবয়্। 
রা এরপ তরুণ হস্তে এরূপ মনোহর কাব্য 

রচিত হওয়। 1 অতি গৌরবের বিষ ষনেহ 
রর নাই 1 

পরাপতগ্রস্থের ২ মং ্িণ্ সমালোচনা | 

প্রৎারোগিহী এই নাটকখানি || 

বঙ্গসমাজে এতদুর সমাদৃত হইয়াছে, এবং 
স্বাদপত্র সমূহে ইহার প্রশংসা এত প্রচুর | 
পরিমাণে বাহির হইয়াছে, যে ইহার স্ততি- | 
বাদে আমর! যাহাই বলিব, তাহাই পুন- 
রুক্তি মাত্র হইবে। ইহা জানিয়াও আমর 
ইহার স্তিবাদে কিছু ন! বলিয়া থাকিতে .] 
পারিলাঁম না। যদ্দি অভিনয়ের উপযো- 
গিতা দ্বারা নাটকের গুণ বিচার করিতে 
হয়, তাহা হইলে নাটককারদিগের মধ্যে 
দীনবন্ধু মিত্রের নিয়েই শরৎসরোজিনীর 
গ্রন্থকারের স্বান নির্দেশ করিতে হয়| 
বাস্তবিক আমরা শরৎনরোজিনীর অভি- 
নয়ে যেরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ 
করিয়াছিলাম, দীনবন্ধু মিত্রের ছুই এক |. 
খানি নাটকের অভিনয় ভিন্ন আর কোন 

নাটকের অভিনয়েই এতদূর আনন্দ লাভ 
করিতে পারি নাই। শরৎসরোজিনীর 

অভিনয়ে কতকাধ্যতার মূল-নানারস- | 

সমুদ্ভতি | ক্রমাগত এক রসের বর্ণনায় 
শ্রোতৃবর্ের বিরক্তি জন্মিরার সম্তাবন1। 

এই জন্য গ্রস্থকার ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, 
্ হাস্য, করুণ, বীভৎ্ম: প্রভৃতি নাঁনারসের 

অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এই নানা 
রসের'অবতারণা করিতে গিয়া গ্রন্থকার 
নাটকের একটা প্রধান ধর্ম নষ্ট করিয়া ) 

. | ফেলিয়াছেন। নাটকে যেমন নাঁনারসের | 
সমুস্তূতি আবশ্যক__তেমনই ইহাতে এক || 
রসের অিদ্ব' অর্থাৎ, প্রার্ধান্যও বিশেষ 
প্রয়োজনীয় ।. কিন্তু শরৎ-সরোজিনীতে | 

| কোন রয়েই প্রাধান্য হইল না। . 
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শরৎ শরৎ মরোিনীর রর ॥ একটা, প্রধান 

' || দোষ এই যে ইহাতে এত অন্যাবশ্যক 
| গর্ডাঙ্কের বিনিবেশ করা' হইয়াছে "ফে 

ইহার অভিনয় অনেক সময় ধৈর্য বিলোগী 

হইয়া উঠে। কোন কোন গর্ভান্কে 
অবতারিত চরিব্রগুলি যাত্রার সের 

| ন্যায় অতিশয় বিরক্তিকর বোঁধ হয়| 

তাহাদিগের সঙ্ভিত গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ 

[ নাই। এরূপ অসম্বদ্ধা ও অন্যাবশ্যক 

| চরিত্রের 'মবতারণ! দ্বারা গ্রস্থবাহুল্য করা 
্রস্থকারের উচিত হয় নাই। আশ! করি 

প্রকাশক মহাশয় সংস্করণের সময সেই 
| অনাবশ্যক অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া 

[| গ্রন্থখানিকে নিষ্লঙ্ক করিবেন। চন্দে 

কলঙ্ক থাকিতেই হইবে তাহার কোন 
অর্থ নাই। ১ 

নাট্টোন্লিখিত পুরুষগণের মধ্যে শরৎ, 

বিনয়, মতিলাল ও হরিদাস এবং স্ত্রী 

|| গণের মধ্যে সরোজিনী, স্থকুমারী, বিন্দু 
|| বাসিনী, ও ভূবনমোহিনী এই কয়েক 

' | জনের চরিত্র বিশেষ বিকাশ প্রাপ্ত হই- 
|| য়াছে। বিশেষতঃ সরোজিনী, স্থৃকুমারী 
| ও তুবনমোহিনীর চরিত্র অতি চমৎকার. 

রূপে চিত্রিত হইয়াছে । সরোজিনী 
| ছল্লভতিজনাহ্গরাগিনী কিন্ত ছুঃখিনী ও 
|| পরাধীনা; এইজন্য লজ্জুয় ও হতাশায় 
|| আশ্রয়দাতা শরৎ-কুমারের বাটা পরিত্যাগ 
| করিয়া অনাহারে ও ভ্রমণে প্রাণ বিসর্জন 
] করিতে ককতসম্ব্প হইলেন। পথিমধো | 

| কতিপয় মাতালের হস্তে পতিত হইয়া 

রী অদ্ভুত কৌশলে আত্মরক্ষা করিলেন । 
| এদিকে শরৎ্কুমার সনরোজিনীর বিয়োগে 
| কাতর, হইয়া চহুর্দিক অন্বেষণ করিতে 
পি 

্াদশন। ) 

এসপি ৮৮০ শশা শী পালিশ ০ পাপা 

সপন "গাল 

বৈশাখ ১২৮২ | 

লাগিলেন।  সরোজিনী কোন
 শির 

পত্রে এই মর্ষের. একটা ঘোষণাপত্র | 

দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন- না| | 
সহনা গুরুষবেশে শরতের সম্মঃখে উপ- 

স্থিত হইলেন.। রিয়তক্ষণ পরে আত্মপরি- ]] 
ঈয় প্রদানপুর্র্ধক শরতের দেহে জীবন |. 
সঞ্চার করিলেন। ইহার; পর অনতি- | 

বিলম্বেই উভয়ের পরিণয় সম্পার্দিত হুইল। ] 
সুকুমারী সরলা ও আদরিণী। সুতরাং || 

শীঘ্রই বিনয়ের আদরে গলিয়া! গিয়া 
তাহাতে আত্ম সমর্পণ করিলেন । বিন্দু 

বাসিনী আাঁবিত্রীসমা। স্বামী নরা- 

ধম পাপিষ্ঠ তথাপি তাহার প্রতি |] 
প্রগাঢ় ভরক্তিশালিনী।' স্বামীর পদাঘাত | 
উীহার অঙ্গের ভূষণ। প্রতিহিংসা, বা ূ 

ঈর্ষা কাহাকে বলে তিনি জানেন না। || 
এদ্দিগে চাক রুদ্ররূপিণী। মুর্তি" | 

মতী প্রতিহিংসা। মূর্ভিমতী ঈর্ধা। 1. 
তীহার নয়নদস় ঠা য়েন সতত অঙ্গি- |. 
উদগীরিত হইতেছে। পুরুষদিগের প্রতি || 
নেত্র নিক্ষেপ করি,দেধি, শরৎ ধর্ম্মরাজ | 
যুধিষ্টিরের সিংহাসনে আসীন ।' শাস্তি | 
ও মনুষ্যপ্রেম তাহার মুখমণ্ডলে সতত | 

বিরাজমান । অধর্ম্ম কাহীকে বলে তিনি | 
জানেন না । পরোপকার তাহার জীব- || 

নের একমাত্র ব্রত! এদিকে মতিলাল | 
দুর্দান্ত ভীষণ জমিদার পরের সর্বনাশ 
কর! তাহার জীবনের প্রধান কার্য | নর- |] 

হত্যা! পরস্বাপহরণ তাহার দৈনিক কার্যয। | 
চরিত্রবৈচিত্র্য শরৎ নরোজিনীর একটা | 

রমণীয় গুণ। ভাঁষাঁবৈচিত্রা, রসবৈচিত্রা, || 
চরিক্র্যবৈচিত্র্য প্রভৃতি 

বঙ্গভাষার অলস্কারন্বরূ্প ভয়ে 'আর' ] 
দনদেহ নাই। | 58 8 
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গুণে এখানি |]. 
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মূল্য প্রাপ্তি। 

১২৮১ সাল। * | জীযুক্ত বেহার বন্ধু সম্পাদক 

শ্রীমতী-সরম্বতী দেবী--সুড়াগাছ! ৩1০০ কলিকাতি! ২।,)০ 

শ্রীযুক্ত বাবু গোঁবিম্দচন্ত্র চৌধুরী * বাবু নিবারণচন্্র চক্রবর্তী... 

| তাতিবনদদ ৩০  গোবরডাঙ্গা ৩1%০ 

_ মুন্সী তস্ লীমুদ্দিন তালতলা 1০1 « টাঁদমোগন মৈত্র 

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্তরচন্ত্র ঘোষ ফরিদপুর  ৩/০ 

জোড়াসাকো ১ |” গোপালচন্তর সামাল 

» রামায়াল গুপ্ত টাপাতলা ১-২ শীম্তিপূুর ৩1৯ 

», বস্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায় “ যছুনাঁথ সেন জয়পুর ১৪০ 

বেশ্লালসেজেটেরিরেট: ৬২1: হরমোহন দার মহাশয় 

» পুফুলনচন্্র মুখোপাধ্যায় * বর্ধমান ৩া%+ 

_. খিদিরপুর ৩/০ | “ অতুলচন্ত্র মিত্র ছাপরা ' 9০ 

* প্রসননকুমার নিয়োগী “ রমেশচন্্র লাহিড়ী মুন্সেফা . 

ময়মনসিংহ ২-১  মুখকুদপুর ৩০ 

» আুবলচন্ত্র ঘোষ হাইকোর্ট. ১ হরিদাস ঘোষ জামালপুর  ৩1%০ 

, ছুর্গীনাথ চক্রবর্তী নাটোর ১৭১) | % রাঁসবিহারী-চৌধুরী জমিদার... 

৯ শপিভূষণ চৌধুরী ইচ্ছাপুর 1%/০ রাণীসন্কলা %* 

» গোপালকিশোর ধর বগুড়া ৩৬০ | % হেমচজ্ চট্টোপাধ্যায় 

» ত্রৈলোক্যনাথ বন্থ আলিপুর ৩1% | « কলিকাতা ১৭ 

». নরসিংহচন্ত্র সিংহ হাওড়া ১ «« 'অনুকূলচন্্র সাহা কলিকাতা ৯. 

ঠ মধুসদন রাঁয়' জামালপুর রা ফালিপদ মজুমদার জামালপুর: ৩1% 

2. বিতরণ চট্পাঘার (লহ পকাদর ৮ 
কলিকাতা ৩. দং ১২৮২ সাল। 

৭ ছুটি মার | রাখালদাস অধিকারী: 

| জামাল পুর ৩1%০ ূ রি. টন্দননগর ভিটা, 

_গোবিশচ চৌধুরী ভতিবদ ৩, 



যুক্ত বাধুছুর্দানাথ চক্রবর্তী নাটোর ৩1%০ | শ্রীযুক্ত বানু দ্বারকাঁনাথ সেন কুচবিহার ৩০ 

| « বেহার বন্ধু সম্পাদক কলিকাত। ৩৯ “ হরিদাস ঘোষ জামালপুর 2০. 

.. নিবারগচন্তর চক্রবন্ত 004 রাসবিহারী চৌধুরী রাণীসঙ্কল ৩৭ 

গোঁবরডাঙ্গা 1% “গ্ঙ্গাচরণদেন উকীল যশোহর ৩ 
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০০ লি লিবরা স্হান এ ৮ পু শি, ছি নি শর স৬ ৬৩ নি নর 

রি হব রি রি ০ প্র রি রঃ চা র 

টি সি সস পি ও ও 

0৮৯১২ 

এ ০১ পপ ছু 

৮০২ ক - 

| 0৮ ৯২৮২) 
পি ইসরা শিল্পার, 

সম্যক্কূপে আন্দোলন করা আমাদিগের 

উদ্দেশ্য নহে। তবে আমাদিগের মূল 
প্রসঙ্গের আন্ুষঙ্ষিক হইয়াছে ঘলিয়া 

আমর! স্বাধীনতার কথা উত্থাপন করি- 

য়াছি। কারণ বুদ্ধিশীল প্রাণী মাজরেরই 
ধন্মনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে 

হইলে তাঁহার, কন্তদূর স্বাধীনতা আছে, 

তাহা অগত্যা বিচার্য্য হইয়া পড়ে; 

যেহেতু স্বাধীনকর্তৃত্ব নহিলে ধর্মীধর্ম 
সম্তাবিত হইতে পারে না। আমাদিগের 

বাঁদাগণের একপ্রকার কত্রীত্ব আছে কি 
না, তাহাই বিচার কর! আমাদিগের 

অভিপ্রেত। এই নিমিত্ত এই বিষয়ে 

আমরা বামাজাতির স্বাধীনতার পক্ষ 

ঈমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছি । অন্যান্য 

বিষয় বিবেচন| করিতে হইলেও সাধা- 
ধতঃ ক্ীস্বাধীনতা হইতে কোন গ্রকার 

সামাজিক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা ন|ই 

ৃ ইহাও আমাদিগের সংস্কার ।, এই 

| সংস্কার কেবল অন্ধ বিশ্বা্ নহে, ইহ 

ৰ অনেক বিবেচনার ফল। আমাদিগের 

ও প্রবন্ধের অপ্রাদন্থিক না হইলে আমরা 

| আহার বিচারে প্রবৃপ্ত হইাম। আমরা 
| সিটিতে সবদিক বিবেচন! করিয়া 

শপ এপ পা পা ক বার পা 

বযামার ধর্মনৈতিক টা | 

রঃ | আমর! সতীত্ব ধন্মের প্রাস্তীব গ্রহণ 

করিয়া! শ্রীজাতীয় স্বাধীনতার কথার অব- ূ 

তাঁরণ করিয়াছি এই স্বাদীনতাঁর প্রস্তাৰ : 

 বঙ্গবানার বম “নৈতিক অবস্থা। 
( ( পুর্ব প্রকাশিতের পর । ) 

দেখিয়াছি, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা প্রদান ] 
কর! সর্ঝথা কর্তব্য। প্রদান কর! ?-- | 
কে প্রদান করিবে? আমরা কি প্রদান 
বা গ্রহণ করিবার কর্তী।? তবে যে আমরা | 
ভাহাদিগের স্বাধীনতা! হরণ করিয়াছি, | 
তাহ! কেবল বলে ও কৌশলে । স্বাী- 

নতা বুদ্ধিজীবী প্রাণী মাত্রেরই ্বাডা বিক 
ভাব ও সম্পত্তি! 

যদি অমঙ্গল ঘটে) ভবে গ্রকৃতি নিজে 

১৭ একজে 72 ১৬৯৯৭ ওজর ওজর 

পাপ 

প্রাকৃতিক ভাব হইতে 

অসম্পূর্ণ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 
কিন্তু প্রকৃতি কখন অসম্পূর্ণ ও দোষগর্ভ 
হইতে পারেন 

তাহাও আমরা স্বীকার করি। 

প্রকৃতিকে জ্ুশাঁপনে রাখিতে হইলে, 
তাহাকে যে একেবারে বিনষ্ট করা কর্তব্য 

এ কথা আমরা স্বীকার করি না। প্রকৃ- 

তির স্থশামন ও বিনাশন এ ছুই, স্বতত্ 

কথা। 

প্রকৃতির অযথা- 
গ্রবলত! ও প্রতাপ সুশাসন করা কর্তব্য 

কিন্তু 

প্রকৃতির সুশাসন স্বাভাবিক, 

প্রকৃতির বিনাশন অস্বাভাবিক । স্বাবী-। 
নতা-সমূতৎপনন যথেচ্ছাচারিতার সুশাসন । 

করা স্বাভাবিক, স্বাধীনতার বিনাঁশন 
অধীনতা-অশ্বাভাবিক ! যাবতীয় স্বাধীন 

প্রাণী যে সর্ধদ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে 

সমর্থ হইবে, অথবা তাহা সুশাসনে 

রাখিবে ই ইহা সম্তাবিত ন্হে। তাহা বলিরা। 

অপর জাত্তির থে তাহা অপহরণ করার [| 

ধা 



চ৮ 

]. অধিকার আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি] 

1 না। সে যাহা হউক স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার 

ৃ প্রস্তাব আন্দোলন করিতে হইলে "ঘষে 

॥ একখানি বৃহৎ গ্রস্থেও তাহার সমাপ্তি 

| হয়না তাহা বলা অনাবশ্যক। এই 

| স্বাধীনতার বিপক্ষে সমগ্র পুরুষজাতি ; 
|| বৈর সাধন করিতেছেন । ইহার প্রসঙ্গ 

|. উত্থাপিত না৷ হইতে হইতে অমনি সমগ্র 
|| পুরুষজাতি উচ্চরবে খড়ীহস্ত হইয়া 

| উঠেন। কতই গুরুতর ও সামান্য 

] পুর্বপক্ষ উখাপিত করিতে থাকেন। 
] কিন্ত দেখিতে গেলে, কোন আগন্তিরই 
|| সারবত্ত। নাই | সকল আপত্তিরই মূলে 

|] ্বার্থপরতাকে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। 
] পথ্যন্ত কতশত পুর্বপক্ষ উত্থাপিত হই- 

আজি 

|| য়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে কতশত কুট- 

[| পক্ষ উখাপিত হইবে জাহারও গণনা নাই। 

নু এই সমস্ত পুর্বপক্ষের থণ্ডন করা একটি 
|] ব্বতন্র প্রস্তাব বলিয়! আমর! তাহা হইতে 
] এক্ষণে বিরত হইলাম! 

' ] বিচার করা এক্ষণে আবশ্যক হইতেছে। 
উপস্থিত বিষয় 

আমর! সচরাচর সীতা, সাবিভ্্রী, 

ূ শকুত্তল] প্রভৃতি নারীগণকে সতীত্ব 

] ধর্েরে আদর্শ বলিয়! নির্দেশ করিয়া 

ৃ মহৎ নামের অধিকারিণী হইয়াছেন, 
থাঁকি। কি কি গুণে তাহারা সেই 

তাহার আলোচনা করিলেই প্রীত 

| হইবে, আমাদিগের সতীত্বের ভাব 

সর কি প্রকার। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে 

পাই ষে, ইহারা সকলেই পরম. পতি- 

পরাণ! ছিলেন। অতএৰ পাতিবরতা 

রদ র্ 
কউ $রক৯৮ দিনঠিকলক দবাগ-ঞ্জ চক, সসত৯০০ 

তাহাঁর আঁর সংশয় নাই। . এক্ষণে দেখা, 

যাউক, আমাদিগের পাতিব্রত্য ধর্ের | 
ভাব কি প্রকার ।-. 

পরিণয় সংস্কারে আবদ্ধ হইলে, স্বামীর 

প্রতি কলত্রের যে ্রকারসহরাগ হওয়া 

উচিত এবং তজ্জনিত যে সমস্ত কর্তব্য: 

কার্য্য বিধেয় হয়ঃ আমাদিগের পাতিত্রত্য 

ধর্ম তদপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক । 

আমাদিগের শাস্ত্রে কহে পতিই, পীর 

পার্থিব দেবতা । অতি শৈশবকাল 

হইতে আমাধিগের বামাগণ এই পাঁতি-: 
্রত্য ধর্থে দীক্ষিত হন। শুধু দীক্ষিত 
নন, পিত্রালয়ে বালিকাবস্থা হইতে 

মাতৃদৃষ্টান্তে ইহার আদর্শ দেখিতে থাঁ-: 
কেন। পর্বস্থানে ও সর্ধজনের মুখেই 

এই ধর্মের শিক্ষা! গ্রাপ্ত হইতে থাঁকেন। 
প্রতিবেশিনীগণও ইহাই শিক্ষা দেন। 

তাঁহারা শিক্ষা 

অন্করাগভাগিনী' হইবার জন্য তাহার! 

কতই ঘত্ব ও পেশ স্বীকার করেন) কত 

কষ্ট স্বীকার করিয়! হয়তে৷ কেহ কেহ 
টতার্থ হইতে পারেন না এবং পন্তিই 
সকলের একমাত্র গতি! যখন কৌন 
শিক্ষা আরম্ত হয় নাঃ যখন, কোন মাঁন- 

সিক বৃত্তির ্কর্তি হয় নাই, যখন, 
সমুদয় জান সংস্কার মাত্র, যখন সংস্কার, 

[সকল সঞ্জাত না হইতে হইতে হৃদয়ে 
বদ্ধমূল হইয়া! যায়, কিছুই বিচারস্থানীয় 
হয়না; মেই জানবিরহিত শৈশবকাল 

দেন :--তীহাদিগের 

স্বামীর কতদূর প্রতৃত্ব, সেই স্বামীর | 

্ট ১৮২ 1. 

পু যে ৷ সতী রা অন্যতর অক্ষ, ] 

৯ সিটির নন রর রি সিন রন লস রতি কাপ পপ সপে িসীপিসাশসপ শি 
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ৰ 

% 

হইতে বালিকার অহরহ পতিপরান্নণ 
| তার পরাকাষ্া 
]| দেখিতে থাকে । দেখে পতিবিরহে কত 
] অবলার যন্ত্রণার আর ইয়ন্ত। নাই। তৎ- 
] সঙ্গে শিক্ষা পায়, পতি কাষিনীকুলের 
[কি অমূল্য ধন) পড়ীর জীবিত বিনিময়েও 
] সে ধনের মুল্য হয় না'। দেখে কত বিরহ- 
| বিধুরা পন্থী শোকাতুরা। হইয়া দিনযামিনী 
ঢ অঙ্ক বিমোচন করিতেছে। 
0 পতি নিতাস্ত নির্দয় হইলেও পরী নিরতি- 
| শর যত্বের সহিত তাহার শুশ্রাযায় প্রবৃত্ত 

| আছেন এবং দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছেন, 
কি প্রকারে তাহার সন্তোষ উৎপাদন 

(করিতে পারিবেন । 
| অক্ষম, মূর্খ ও কোপনম্থভাব, নির্বোধ 
ও পানাসক্ত, এৰং পরম ছুর্বস্ত হউন, 

| বালিক দেখে, তথাপি সেই পতি গৃহে 

সর্বত্র দেদীপ্যমান 

দেখে, 

পতি আতুর ও 

আসিলে স্ত্রীর নিকট তীহার সমাদরের 
পরিসীমা) নাই । পতি হাসিলে পড়ীকে 

| হাসিতে হইবে; কীদিলে, ঝদিতে হইবে। 
| পত্ধীর প্রতি গতি যে প্রকার বাক্য 

|| গ্রয়োগ করুন না কেন, পর্ধীকে অতি 
|| সাবধানে এরূপ উত্তর দিতে হইবে যেন 
|] কোন মতে আধ্যপুজের অসন্তোষ না 

| জন্মায়। পতি কখন কি আদেশ করেন 

| || পত্ধীকে তঙ্জন্য সহ কার্য্য পরিত্যাগ 

করিয়া, পতির . অন্থগামিনী হইয়। সেই 
|| আদেশ বহন করিতে হইবে। পতি 
[| যদি ছর্বাক্য প্রয়োগ করেন অথবা 
প্রহার করেন, নিরীহ মেষের ন্যায় 

পত্ধীকে তাহা সহ্য . করিয়া! থাকিতে 

হইকে। পতির প্রতি ছূর্ধাক্য প্রয়োগ | 
করা অথবা কোন প্রকার হুর্ব্যবহার || 
কর! পত্বীর পক্ষে নিতীত্ত নিন্দনীয় ও | 
গুরুতর পাতক। পতিপরায়ণতাঁর এই | 

প্রকার দৃষ্টান্ত বাঁলিকা টারিদ্িকেই || 
নিরক্ষরা বালিক1 | দেখিতে থাকেন। 

সেই তরুণ বয়সে আর কিছুরই শিক্ষা | 

পান না| তাহার হৃদয়ে পাতিত্রত্য ধর্ম | 

যেমন বদ্ধমূল হইয়া যায় এমত আর | 
কিছুই নহে। আশৈশব তাহার এই | 

'স্কার জন্মায় যে, পতিই স্ত্রীর সর্বশ্বধন, | 

সে'ধন বিরহিত হইয়! জীবন ধারণ করা | 

বিড়ম্বনা মাত্র, সে ধন লাভের 'জন্য 

প্রাণ পর্্স্ত বিসর্জবন দেওয়া অনাবশ্যক || 
নহে। 

বালিকার এই সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল |] 
হইয়া যায় যে, ইহা! ক্রমশঃ রিপুর আঁ 

কারে পরিণত হয়। 1 বাস্তবিক পতির | 

প্রতি অনুরাগ, বঙ্গবামার হৃদয়ে এক || 1 

প্রকার অ্ধুরিপুবৎ কার্ধ্য করে। এই ৃ 
অন্ধরিপুর বশবর্তিনী হইয়া! সাবিত্রী মৃত- 
পতির অনুবর্তিনী হইয়াছিলেন। নহিলে | 

কিছুদিনের মধ্যে সত্যবানের, প্রতি ॥ 

সাবিত্রীর তত প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিবার | 

সম্ভাবনা নাই! সীতাকে বরং একদা | 

জান করি, কিন্তু সতাবানের প্রতি সাবি- 

্রীর অন্থরাগ কখন জস্তাবিত বৌধ হয় || 

না। অতএর সাবিত্রীর পতিপরায়ণতাকে || 

আমরা একটা. অন্ধ রিপুর কার্ধ্য ভি 
৭৯৮৬৬ 

প্রণয়ান্থরোধে পতি দঙ্গে বনগামিনী | 
হইতে দেখিলে আমরা তাহা সম্ভাবিত | 
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শান, কিছুই বলিতে পারি না। সে 

|| পতিপরাদ্রণতার মহত্ব আছে বটে, কিন্ত 
[ তাহার কতদুর ধর্মটনতিক গৌরব. আছে ; 
| তাহা ঠিক নির্ণয় করা স্ুকঠিন। আমা- 
] দ্রিগের অনুমান এই, এবিধ পত্তি-| 

|| পরায়ণতার শিক্ষা দিবার জন্যই কৃষ্ট- । 
[ দ্বৈপার়ন সাবিত্রীর উপকগার স্থষ্টি করি- 

ূ মাছেন। 

0 “এক দিকে ভার্ধ্যা এইরূপ উপদিষ্ 

ঃ হইরা যেমন পতির নিতান্ত আম্ুগত্য 

[ প্রকাশ করে, পতিও তেমনি আপনাকে 
ভার্যযার সম্পূর্ণ প্রন জানিয়া তাহার 

|| উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। 

[] আমাদিগের এমনি সামাজিক ও পারি: 
|| বারিক ব্যবস্থা যে স্ত্রীকে যত্ত অবজ্ঞা 

|| করুন ক্ষতি নাই; কিন্তু স্বামীর কথা 
|| ভাধ্যাকে অবশ্য - গুনিতে ও. মানিতে 
| হইবে। স্বামী দুশ্চরিত্র হইলেও স্ত্রীর 
| কথ! গুনিবেন না, পত্ধী তীহার 'অসং 
] পরামর্শের অধীন হইয়! চলিতে বাধ্য, 

, | স্বামীর মনে এতদুর গ্রাভৃত্বের ভাঁব থাকা 

|| নিতান্ত দূষণীর বনি অবশ্য স্বীকার 
|| করিতে হইবে । এই প্রভৃত্বের ভাব 
[| এতদূর প্রবল, যে গৃহে গ্রাবেশ মাত্র সেই 
|| ভাবজনিত দত্ত . উপস্থিত হয়।. তখন 
|| বোধহর তিনি যেন একটা বিশাল 
[| রাজ্যের রাজা, অমনি তাহার মেজাজ 
[| রঙ্গ হয়, ভাষা, কর্কশ ও স্বর গম্ভীর 
| হইয়া উঠে। উহার বাহিরের - ভাব 
[গৃহে আদিয়া সমুদ্বায় পরিবর্তিত হইয়া 

পীর প্রতি পতি হাজার ষ্ঠ | | রে যার 
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জোট ১২৮২। || 

চরণ করুন কেহ দূষিবে না) কিন্তু | 
সাধুব্যবহার করিলে অনেকে স্ত্ৈণ বলিয় ] 
নিন্দা ও উপহাস করিবে। পরম্পরের |. 
এইরূপ মনের ভাব যে কত অনিষ্টের | 
কারণ হইয়াছে তাহা অনেকে জানেন ] 

নাগ জানিলেও : পু্জজাতি প্রত | 
 ছাড়িতে রাজি নহেন। যাহার কোন খানে || 

প্রভৃত্ব নাই, গৃহে আসিয়া ক্ষণকালের | 
জন্যও তিনি প্রভূ হইয়া! মনের ছা | 
পরিতুষ্ট করেন, ও মনের ক্ষোভ নিবারণ | 
করেন। এমন বিন! মূল্যের একাধিপত্য | 
কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে? 
স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদিগের ই 
প্রকার অসমূচিত ব্যবহার সর্ধত্র বিদ্য- 

মান দেখা যায়। ভ্ত্রীক্াতি আমাদিগের |] 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ও নিতান্ত অধী" || 
নতা প্রকাশ করিয়! থাকে। 

অধীনতা পাতি 
এই প্রফার, 

তাধর্খের পরিচয় বলিকক। | 
'এৃহণ করা হয়| মামাজিক অবস্থা গতিকে | 

আমাদিগের বামাগণ যে অধীনতা প্রকাশ || 
করিয়া থাকে, যে অনুরাগ থাহিরে দেখা-: 

ইতে থাকে, গ্রতৃত্ব-গর্বান্ধ পুরুষজাঁতি | 
তাহাই পরম পরিশুদ্ধ পাতিপ্রত্য ধর্শের | 
নিদর্শন বলিয় গ্রহণ করিয়াথাঁকেন কিন্তু | 

আমাদিগের বামাগণকে পতিব্রত! বলিবার || 
আগ্রে বিবেন| কর উচিত, 'াহাদিগের | 
সেই পতিপরায়ণতা কতদুর বিশুদ্ধ কতদূর । 
সামাঁজিকি অবস্থার অবশ্যস্তাবী ফল, কত 

দুর প্রকৃত গ্রেমানুরাগের পরিচয়. 
« লোকে বলে স্ত্রীজাতি ্ বভাবতঃ -] | 
লা, ত তাহারা 1 গবাধীনভাবে টিতে মমরধা। 

মুস্দ ও পালাল হপিশীপপ শিপলা লাস এ 



|| নহে। তাহারা বাহিরে কিছু ছুর্ববল বটে, 

ৃ কিন্ত আমর! যত ছুর্ব্বল! বলি, তাহার! স্বভাঁ- 

] বতঃ যে তত ছূর্ববল নয়,তাহা বল! বাহুল্য 
ৃ মাত্র ॥ অনেক পরিমাণে আমরা তাহা- 

( দ্বিগকে ছুর্বল1 করিয়াছিঃ অভ্যাস ও অ 

| জত৷ তাহাদিগকে দুর্বল। করিয়াছে,দ্েশের 
| আচার ব্যবহার ভাহাদিগকে তুর্বল। ও 

অবৈধ পরিমাণে পরাধীন করিয়াছে। 

এক্ষণে স্ত্রীজাতি যেরূপ ছুর্বলা হইয়া প- 

ডিয়াছে,তাহাতে আমাদিগের উপর তাহা- 
দিগের নির্ভর কর! সমুচিত বটে, কিন্তু তা 

|| বলিয়া কি পশ্বাদির ন্যায় তাহাদিগকে 

[| আমাদিগের সেবায় নিরোজিত করা ক- 

[| ভরব্য ? আমরা কি নীচ, য়ে ছুর্বলের উপর 
|| গীড়ন করি! : আমরা কি মনে করিয়াছি 

| আমাদিগের এই নীচভাব চিরকাল স্থুর- 

[ ক্ষিত থাকিবে ?. পৃথিবীতে কি সাধুভাবের 

|| উদয় হইবে না? সংবারদ্ধপ কারাগারে 
] আবদ্ধ করিয়া আমরা স্ত্রীজাতির উপর 

৷ নিগীড়ন করিব, ইহা কোন্ধর্থে ও শাস্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে? স্ত্রীজাতিকে আমর! অজ্ঞ 

৷ করিয়া রাখিয়াছি, তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু 

| অন্ধ করিয়া দিয়াছি। তাহাদিগের বিষয়- 

বিজ্ঞতা ও পার্থিববিজ্ঞত! জন্মাইবার শক্তি 
| আমর! হরণ করিয়াছি । সাংসারিক কোন 

॥ কোন অপবর্মম করিল, আমাদিগের একটী 

| ৰ আদেশ শুনিতে বিলম্ব করিল, অমনি আ- 

ৃ | ম্রা.খডাহস্ত হই। এইক্ধপে আমরা তা. 

| হাদিগের ভীরুতা প্রবল করিয়া: দিয়াছি, 
| এবং ং সেই টিচার সুবিধা লইয়া থাকি। 

শা, 8, এ. উড আক 

| কার্যে তাহার! একটু অসাবধান হইল,. 

আমাদিগের প্রতি তাহাদিগের কোন কথা | 
বলিতে লাহস হয় না, বলিলে. তৎক্ষণাঁৎ 7 
তিরস্কত ও.দ্ডিত হয়, স্থৃতরাঁং নিরুপায় ৰ 
সতরীজাতি বশীভূত না! থাকিয়া কি করিবে?” | 

মানুষ সামািক অবস্থারদাস। তাহাতে || 
আবার আমাদিগের অবলাগণ্র কোন | 
শক্তি নাই । নিরক্ষর ও বিবেচনাবিহীন 
হইয়া তাহারা আপনাদিগের অবস্থাও সম্যক্. 
রূপে বুঝিতে পাঁরে না| যখন নিতান্ত 
নিপীড়িত হয়, যখন নির্দয় পুরুষজাতির 
কঠোর ব্যবহারে দেহ জর্জরিত হয়, তখন 
একবার শিরে করাঁঘাত করিয়া আপনাকে 

হতভাগিনী বলিয়! চীৎকার করিয়া! উঠে। 
কিন্তু তাহাদিগের সেই আর্তনাদ পর্য্যস্তই | 
সকলি শেষ।.. তাঁহার অতীত আর. কৌন: 
উপাঁয় লাই৭.তাহাদ্িগের এমত জ্ঞান নাই: 

ষে পতিবশব্তিতার.সীমা৷ কোথায়. এবং 
সত্ীকর্তব্র সহিত দসীত্বের গ্রোভেদ কো 

থায় তাহ! বিচার করিয়া:লম্ন | পতি তাহা- 

দিগকে যত দুর. অধীনে আনিতে চাঁন 
তাহারা ততদুর বশবন্তিনী হইয়। থাকে। 

শৈশবলন্ধ পাতিব্ত্যধর্মীয় সংস্কারের রশ- 
বর্তিনী হইয়া তাহার! স্বামীকে দেবতুল্য । 

জানে পুজা করে, পতির সহত্র দোষসত্বে 
তাহাদিগের দেবভক্তি, অপনীত হুইবার 
নহে। যে ব্রতে স্বামীর পূজা আদিষ্ট আছে, | 
সেই ব্রতই সর্ব প্রধান বলিয়া গ্রহণ, করে, | 
এবং সর্কবিধায়ে স্বামীর সম্পূর্ণ দাসী হইয়া 
ুয্যপূজার এক শেষ প্রকাশ করিতে ূ 

1 থাকে । 

«যে গাতিততারশে এই কার মহ 
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[ পুজা নিয়োছিত আছে, সেই পাঁতিত্রত্য | প্রতি অনুরাগ ছি বর্তবা জ্রান হইতে | 
কততৃর ধর্মীলঙ্গত তাহা অনায়াসেই উপ- : সমুখিত হইতে.পারেনা । ঈহা৷ তাহা'দিগের ; 

| লব্ষি হইতে পারে৷ কিন্তু আমাদিগৈর : হাদয়ে পশুসংস্কারবৎ স্বতঃই সমুদিত হয়। || 

| স্ীজাতির কি গভীর জ্ঞানান্বতা | তাঁহার! ; ইহা! শিশুর অনুরাগ, পপর অনুরাগ, জড়- | 

|| জানে না, যে যাহাকে ভাহার! সর্বোৎকৃষ্ট | হৃদয়ের অন্ুরাগ। ইহা স্বাধীনভাবে উত্থিত | 
ধর্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে, তাহা | হুয়মা। ইহা অবস্থাগতিকেপ্্িয়োজিত হয়। ্ 

[| বাস্তবিক ধর্ম নহে, তাহা, ঘোর অধর্ম, | ইহা নদীর সুভাবিক আোত নহে, ইহা | 
| তাহ! মনুষ্যপূজা। | বাতাতাড়িত তরঙ্গ । ইহাতে সধীন ও ৃ 

আঁমাদিগের বাঁমাগণের পাতিব্রতাধর্মের : কর্তবাজ্ঞানের সম্পর্ক নাই। সীধীন ইচ্ছা || 

[| প্রকুর্তি কি তাহা! আমরা বোধ হয় | ও কর্তৃবাজ্ঞানের কার্ধাবিরহিত হওয়াতে || 
|| কিয়ৎপরিমাণে নির্দেশ করিয়াছি । | ইহার কতদুর ধন্নৈতিক মূল্য তাহা অ- || 
| আমরা. দেখাইয়াছি, এইধর্ম কতদুর | নায়াসেই অনুমিত হইতে পারে'। | 
| কর্তব্জ্ঞানে শাসিত ও নিয়মিত হয়, সীতা এবং সাবিত্রীর চরিত্রে আমর! | 

|| গতি প্রতি যৎপরোনাস্তি অন্থুরাগ ও | যে কেবল পাতিব্রতাধর্মের পরাকাষ্ঠা দে. 
] পতির পুজা কেমন বামাগণের সামাজিক | থিতে পাই এমত নহে। তাঁহারা আরও |] 

অবন্থার ফল। আমরা প্রদর্শন করিয়াছি | শিক্ষা দেন, সতী নামের যোগা হইতে 
যে এই ধর্ম তাহাদিগের কোমলহদয়ে | হইলে, একমাত্র পতি ভিন্ন। অন্য পুরুষ 

|| যেন রিপুবত কাধ্য করে। তাহারা | সংসর্গ পরিত্যাগ কর! নিতান্ত গ্রয়োজনীয়। 

] স্বেচ্ছামত পুরুষজাতির নিতান্ত বশবর্তিনী | সতীত্ব ধর্খের ইহাই স্প্রধান ও প্রথম || 
| হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের স্বাধীন 

' || ইচ্ছা অবস্থাগতিকে : কেমন অধীনতায়, 
লক্ষণ। এ গুণ ধাঁহার নাই)অন্য সহসূ গুণ || 
থাকিলেও তিনি সতী বলিয়া, গণনীয় হন | 

| বিনত হইয়াছে। দেশের আচারব্যবন্থারের 

] বশবর্ডিত, আশৈশব অভ্যাস, সামাজিক 

না। একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের সংসর্ণ | 
কর! এতদ্দেশে ব্যভিচার বলিয়া অভিহিত (| 

চ ৃষ্টাস্ত ও মূঢতার প্রভাব তাহাদিগের, র 

0 ইচ্ছাকে এতদূর 'বিনত করিয়াছে, যে 
হয়| এই ব্যভিচাঁরদোধ পরিবর্জন করাই 
সতীত্ধর্ম!! লোকদমাজে ইহা ধর্ম নামে |. 

|| তাহাদিগের সেই দাসীত্ব যেন স্বাভাবিক 
| ও পশুসংক্ষাপ্রবৎ হুইয়। পড়িয়াছে। সেই 

অভিহিত হইয়াছে বটে, কিন্ত বাস্তবিক 
ইহাতে কতদুর ধর্মভাব বিদ্যগান আছে, || 

|| দাসীত্বে বুদ্ধিশীল ও স্থাধীনপ্রাণীর স্বাভি- : তাহা, একবার পরীক্ষা করা কর্তব্য। আ- 

] প্রেত বশবন্তিতার কিছুই নাই। তাহাতে 

|| যেন জড়পনার্ধের নমনীয়তা প্রতীয়মান 
মরা জানি, এই পরীক্ষায় আমাদিগের ||. 
অভিপ্রায় সাধারণ জনগণের 'চিরপোঁষিত 

| হয়! তাহাদিগের' 80000088 ও না বন্ধমূল সং্কারের বিসোমী হ হইবে এ এবং ত-। 

শা শশীশটাশিটোশিশিশীটি শীট শীশিশিতিটিটি টিকিট পপ আপিল স্টপ ী 

৪ রিং ১০ টন নে হ 

কত 
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ৃ জন্য আমর হয় তো তাহাদিগের বীত- 
1 রাগের ভাজন হইব; কিন্তু তা বলিয়া কি 
|| করিব? আমরা যাহ! সত্য বনিয়া স্থির 
| করিয়াছি তাহার অপলাপ করা আমা- 

দিগের কখনই অভিপ্রেত” হইতে 

পারে না। | 
|] সীতাদেবী ষে সতীত্ব ধর্্দের আদর্শ 

দেন, সাবিত্রীপ্রদত্ত আদর্শ হইতে তাহা 
বিভিন্ন । পতির সহিত সীতাদেবী বহুকাল 
মহবাস কবিয়াছিলেন। রঘুকুলতিলক 

] রামচন্ত্র বগুণাঁধার ছিলেন বলিয়! সীতা- 
| দেবীর নিতাস্ত মনোহরণ করিয়াছিলেন। 
|] ছ্তত রাবণ তীহাকে বলপূর্ববক হরণ ক- 

|| রিয়াছিল। এমত স্থলে সীতাদেবীর মন 
| স্বভাবতঃ রামচন্ত্রের দিকেই আকৃষ্ট ও 

|| রাবণের দিকে বীতরাগ হইবার সম্পূর্ণ সম্তা- 
|| রনা। সাবিত্রীর দৃষ্টান্তে এপ ঘটে নাই। 
| সাবিত্রী বড় পতিসংসর্গ করেন নাই। 

|| সত্যবানের গুণেও সাবিত্রীর বশীভূত হই- 
বায় কারণ ছিল ন1। সাবিত্রীর হৃদয়ে 

[| গতির প্রতি আস্তরিক অনুরাগ ও প্রণয় 

 জন্মিবার কোন কারণ ছিল ন1। সত্যবান্ 
1 “আবার ভীবিত ছিলেন না। তথাপি সত্য- 

|| বানের অন্য দাবিত্রীকে লালাধিত হইতে 
| হইয়াছিল। তথাপি. সত্যবন্ ভিন্ন 
7 আর কেহই তাহার প্রণয়ভাজন হই- 
বার যে নাই। আমাদিগের অনেক 
|] বালিকা বিধবা কখন পতিসংসর্গ 
]| করে নাই। প্রণয় কিরূপ তাঁহার! হয়তো 

রর তাহার আসুদও প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ 

গাঁহাদদিগকে চিরদিন সতী থাকিতে হইবে 
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এবং যাহাকে সৃণ্ণেও মনে গড়ের না সেই 
পতির জন্য চিরজীবন শোকার্ত হইয়া 
থাকিতে হইবে। প্রকৃতি যাহা করিতে 
সম্মত নহে, তাহা তাহাদিগের অবশ! 
করিতে হইবে। প্রকৃতি যদি না কীদে' 
অবশা কাদাইতে হইবে। প্রকৃতি যদি 
পুরুষসংসর্গ বাতীত ন৷ থাকিতে পারে, 
তাহাকে রুগ্ন করাও শ্রেয়, তথাপি ব্যাভি- 
চার দৌষে লিগ হওয়! শ্রেয় নছে। 
সাবিত্রীর চরিত্রে এই সতীত্বের আদর্শ। 
সাবিত্রীকে বরং কবি বহুকালের পর 
সত্যবানের সহিত সম্মিলিত করিয়! দিয়! 
তদীয় সতীত্ব ধর্ম প্রকৃতিসঙ্গত ও 
সুরক্ষিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গীয় বালিকা 
বিধবার সে আশাও নাই। তাহাকে 
আজীবন পুরুষ-সংসর্গ বিরহিতা হইয় 

সতী নাম ক্রয় করিতে হইবে। অতএব 
পতি জীবিত থাকিতে যেমন অন্য-পুরুষ- 

ংসর্গ পরিবর্জন করা আবশ্যক, সংসর্গের 
পূর্বে স্বামী সংস্থিত হইলেও তদ্রুপ পবিত্র 
থাক! সতীত্ব ধর্মের লক্ষণ। আবার 
শকুত্তলার দৃষ্টান্তে আমর! দেখিতে 
পাই যে,যে পুরুষের সহিত এক- 

বার সংসর্গ হয়, তিনিই রমণীর পতি এবং 

সেই পতি স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করুন আর 

নাই করুন, অন্যকে পতিত্বে বরণ করা | 

নিষিদ্ধ, এবং অন্য পুরুষের সংসর্গ পরিহার 

করা নিতাস্ত' আবশ্যক । চিরদিন কেন; 

জীবিত পতির সহিত. বিচ্ছেদ ঘটুক না, 
চিরদিন কেন তৎসহবাঁদ হইতে বিরহিত 

৯১০৯: না,তথাপি পরপর বঙ্গবামার 
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রণ নহে। অপর পুরুষের সহিষ্ প্রণয় 

সামাজিক নিয়মবিকদ্ধ | এই গ্রকার 

র ্ কতদৃরর মানবপৃরৃতিসুলঙ্গত 

1৮৮ পরস্পর হারার ১০৫৬১$১টযচা০০উাা 

আর্ধ্যদর্শন। জোট ১২৮২ পু 
০১০ 

গত নহে॥ যাহা ধম” তাহার বিপরীত, 

অবশ্য অধর্্ম। শ্বেত কখন কৃষ্ণ হইতে 

। পারেনা, কৃষ্খচ কখন-শ্বেত হইতে পাকে 
সপ নর 

প্র 

| তাহা অনায়াসেই তনুমিত হইতে পাঁরে। | ন1। কিন্ত আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে তাহা 

| এবশ্রকাঁর ধর্ম লাধন করিতে হইলে যে নত । পুরুষের পক্ষে যাহা ন্যাধ্য ও ধর্মা- 

| পাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হয় তাহা মত ন্্রীর পক্ষে তাহা যো সত্রীজা 

1 অনায়াসেই: পূদর্শন কবর যাইতে পারে। ৃ ভিন্ন মধ্যে একাধিক বিবাহ আসিম্ব অথচ 
|| আমাদিগের সহযোগী, “বিবাহ ও পুত্রত্ব | 

| বিষয়ে মুর মত ১+ নামক গ্রন্থের সুবিজ্ঞ 

| বমালোচক, উক্ত সতীত্বধর্শের  পাপময় 
| ফলাফল গ্রদশন করিয়া পৃতিপন্ন করিঘা- 
|| ছেন ঘে, তাহ! বাস্তবিক ধর্ম নহে, ভাঁ- 

হাকে অবশ্য অধর্্দ বলিয়া অভিহিত 

। করিতে হইবে। তথাপি বঙ্গবামাকে এই 
0 ধর্মের বশবর্তিনী থাকিতে হইবে । এবং 

বাস্তবিক যাহা! অধর্্দ তাহাকে তাহা ধর্ম- 

| সুন্ধপ জ্ঞান করিয়া ভদনুবর্তনে ধন্ম শীলা 
 বলিয়! খ্যাতিলাঁভ করিতে হইবে | নহিলে 

| জন-দমাজ তীহাকে গ্রহণ করিবে না। 

আহা! বঙ্গবামার ধন্মসনৈতিক অবস্থা কি 

' || ভয়ঙ্কর, কি শোচনীয় ! কত দিনে তিনি 

এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইবেন কে বলিতে 

]| পারে?- | 

বামাগণের পক্ষে সতীত্বধর্ম্বের নিয়ম 

[| এত কঠিন বটে, কিন্ত আশ্চর্ষের বিষয় 

| এই যে, বঙ্গীয় সমাজে পুরুষজাতির পক্ষে 

| সেই একই নিয়ম কেমন শিখিঙ্গ | 'এক 
| ধর্ম বিভিন্ন জাতির পৃতি প্রযুক্ত হইলে 
| আহারযে এত বৈপরীত্য ঘটে, এ বড় 
[| বিচিত্র কথা। 
[নিয়ম যে বনুবিধ হইবে ইহাধর্থের ুরুতি- 

শপে পিসি পাপা সাসপস্পা পাস িপীপী পিসি শশী পিল শী সেসেসপপেপস সাপে পপিসপিপাপপাপাা পিস 

। জাতিবিশেষে একই ধর্দোর 

পুকষের মধ্যে তাহা 'বিলক্ষণ প্রচলিত 

আছে। বস্থবিবাহ যদি পুরুষের পক্ষে | 
ধর্ম্বৈধ হয়, জীজতির পক্ষে তাহার 

বিপরীত হইবে কেন, আমরা সলবুছিতে 
( বুঝিতে পারি না। আঁবাঁর .আমাদিগের 
বিবাহসংস্কারের ধর্মববন্ধন পর্যযালোচন' 

করিলে অধিকতর আঁশ্চর্যা হইতে হয়। 

এক বিবাহে বরকন্যা উভয়েই ধন্ম 
প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন স্ত্রীকে 

চিরজীবনের জনা সেই প্রতিজ্ঞ! পাঁপন 

কপির পলাপিিসপা 

করিতে হইবে। স্ত্রী আর দ্বিতীয় পুরু- ] 

যের পাণিগ্রহণে ধন্মসতিং সমর্থা নহে। 
কিন্তু পুরুষজাঁতি আবার অন্য রমণীর 
পাঁণিপীড়নে ধন্মতিঃ সমর্থ। স্বামী, দ্বিতীয় 
অথব1 তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া 

অনায়াসে প্রথম  পরিণয়ের সমুদায় 

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয়েন; স্ত্রী 

কিন্তু সেরূপ হইতে পারেন না। স্বামী 

অনায়াসে সহধপ্ষি “শীকে পরিত্যাগ করিয়! | 

অপর ভার্য্যার সহিত প্রণয়ন্ত্রে আবদ্ধ 1 
হইলেন। সুমী অনায়াসে প্রথম পরি- | 
ণয়ের সমুদাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, : 

কিন্ত জ্ীর পক্ষে এ নিয়ম শান্ত্রনঙ্গত. | 

নহে |. স্ত্রীকে পরিণয়ের সমুদাঁয় গ্রতিজ। 
২০৮৯০০০০০০১ 



পাপন করিতে হইবে। একজনের পক্ষে যে 

[ বিবাহের বন্ধন অলজ্বনীয় এবং যে গ্রতিক্ঞা 

| পাঁলনীন অন্য জনের পক্ষে তাহ! নছে। 

পতির সম্বন্ধে বিবাহের নিয়ম পরিবর্তিত 

| হইতে পারিবে, কিন্ত স্ত্রীর সম্বপ্থ্রে নছে। 

[| ধে বিষাহের এই প্রকার পিথিল ধর্ম 
নৈতিক বন্ধন তাহাকে কি বাস্তবিক 

1 | বিবাহ বলা যায়? যেবিবাহ এক্চ পক্ষে 

/ | পক্ষপাতী, যে প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম দুজনের 

মধো অনাততরের পক্ষে কেবল প্রযুক্ত 

হইবে, দে বিবাহ এবং সে গ্রতিজ্ঞার 
কতদূর ধর্মবল তাহা অনায়াসেই উপ- 
লব্ধ হইতৈ পারে। যে ধন্মসংস্কার 

এক পক্ষে ভঙ্গগ্রবণ তাছা! অন্য পক্ষে 

কেন খু বন্ধন হইবে তাহা বুঝ! যায় 

না। কিন্ত পক্ষপাতী পুরুষের নিকট 

সকলি সম্ভব, ধর্মের নিকট নহে । ধর্দব 

কহিবে যে, যাহা ধর্মতং ভঙ্গপ্রবণ তাহ 

কখন আবার ধর্মতঃ দুবন্ধন হইতে 
[| পারে না। অভ্তএব পুরুষে পক্ষ হইতে 
ৃ দেখিতে গেলেও আমাদিগের বিবাহ- 

|| পদ্ধীতির কিছুই ধর্ধবন্ধন উপলব্ধ হয় না। 
| কারণ যাহা ধর্মতঃ শিথিল ভাহা ধর্মৃতঃ 

অচ্ছেদ্য হইতে পারে না। যে বিবাহের 

্ ০ পি 

সপ ্০ 2 ২৯ ০৩ ৩১ রি টা, ৫ ্ হা 

্ নি ণ্ রি এ ্ ভি রস রি 

শপ সপ স্পপপপ পপ আপ পাসপিসপা পাপা শশা শি পাশপাশি পিপিপি 

] কিছু ধর্মনৈতিক বন্ধন নাই সে. বিবাহকে 
| কোন মতে ধর্থাবিবাহ বলা বাইতে গারে 

ন1, এবং তাহাতে দল্পতীর অন্যতর 

(| কেহই ধর্মতঃ আবদ্ধ নহে। কিন্তু হায়! 

] এই বিবাহের উপর স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্শ 
স্কাপিত বহিয়াছে। যিনি ধর্মীতঃ স্ত্রীর পতি: 

| হেন, াহাকে অবশা হার পতি ত বলিয়া 

নদ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এই হাস্যকর || 
বিবাহের যাবতীয় গ্রতিজ্ঞা কেবল তাহাঁর : 
পক্ষে চিরজীবন পাঁলনীয়। যে বিবাহ: 
প্রক্কত বিবাহ নহে, সেই বিবাহনির্দিষ্ট 
একজন পতি হইল, এবং সেই পতি 

ভিন্ন অন্য পুরুষের সংবর্ণ পরিবজ্জন 
কর! আবার তীত্বধর্দা হইল! || 
আশ্চর্যা আমাদিগের ধর্শজ্ঞান, আশ্চর্য্য | 

আমাদিগের কর্মকাণ্ড, আশ্চর্য আমা-: 
দিগের ব্যবস্তা, বিধাহ, সতীত্ব ধর্ম, ও: 
আচার ব্যবহার !. 

পুরুষের পক্ষ হইতে বিচার করিয়া! 

আমাদিগের পরিণয়সংস্কারের কতদূর 

ধর্মনৈতিক বন্ধন তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন 
হইল। পুর্বে আমরা দেখিয়াছি, স্ত্রীপক্ষ 

হইতে দেখিলেও বালিকাবিবাহের কিছু 

ধর্মনৈতিক বন্ধন উপলন্ধ হয় না। কি || 
পুরুষ, কি স্ত্রী, উভর পক্ষ হইতে বিচার | 

করিয়া যে উদ্বাহ কার্যোের ধম্দবৈধত| 

প্রতীত হয় না, সেই উদ্ধাহ সংস্কারে 

কেবল অব্লাগণকে অতি দুট়বন্ধনে আ- 

বদ্ধ করা হয়। কিন্তু বিচার করিতে 
গেলে প্রতিপন্ন হয়, যে কি স্বপক্ষ, কি 

্বামীপক্ষঃ কোন পক্ষের বিচারে আমা 
দিগের বামাগণের প্রকৃত বিবাহ হয় না। 

শান্তরপম্মীরগণ যদি এই ক্ট তর্ক উথা- 

পিত করেন, যে পুরুষে তৃতীয় বা চতুর্থ 

বার বিবাহ করিলেও তাহার প্রথম ও ] 

দ্বিতীয় বারের বিবাহ বন্ধন খণ্ডিত হয় না, || 
তত্ঠক্ষে আমরা কেবল এই পর্য্যস্ত বলিতে || 

পরি যে তাহা আশ্চর্যরূপে না কর] হই", ৫ 
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াছে। তাহ! কেবল বিধানে বৈধ, ধর্শৃতিঃ 

| এবং যুক্তিতে নহে। পুরুষ জাতির 

হাতে শান্ধ এবং পুরুষ জাতিই গ্ররল, 

সুতরাং পুরুষ জাতি আপনাদিগের স্ত্বরি- 

[| ধার্থ যাহা ইচ্ছা তাহাই ব্যবস্থা করিয়া 

গিয়াছেন। কে তাহার যুক্তি এবং ধর্ম 

নৈতিক মূল বিচার করিয়া দেখিরে? 
সত্ীজাতির জ্ঞানধ্বনি যদি কোন কালে 

প্রবল হয় তখন মে তর্ক উঠিবার কথা । 

ধর্মরাজোর উচ্চ বিচারে খন এই সমস্ত 
| পক্ষপাতী বাবস্থার নৈতিক মূল আলো. 

| চিত হইবে, তখন ইহাদ্িগের সিকতাময় 
|| ভিত্তিযুল অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। 

|| কত দিনে সেই শুভদিনের উদয় 
হইবে, এই আমাদিগের আশা, এই 

1] আমাদিগের হৃদয়ের একাস্ত বাসনা 

কিন্ত মনে করুন আমাদিগের বিবাহ 

[ ধন্দতঃ বৈধ এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কেহই 

তাহার ধর্মনবন্ধন ছেদন করিলেন না| স্ত্রী 

| যেমন পির প্রতি পতিও তেমনি এক 
মাত্র স্ত্রীর প্রতি চিরদিনের জন্য অনুরক্ত 

রহিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক কি 

অস্বাভাবিক, মানবের প্রকৃতি সঙ্গত কি 

অপসঙ্গত তাহা আমাদিগের বিচার্যা নহে। 

| এক্ষণে বিচার্যা এই, আমাদিগের গৃহ- 

| লক্গীদিগের যে সতীত্ব ধর্্ের আমরা এত 
| অঙ্জার করি, তাহার ধর্্মনৈতিক গৌরর 
|| কতদূর। কোন . ধন্মের ধর্ঘ্ঘনৈতিক 

|| গৌরব পরীক্ষ। করিতে হইলে দেখিতে 

0] হইবে, ঘে সেই ধর্মকার্য্য সাধন পক্ষে 

| অষ্টাতার কতদুর স্থাধীনকর্ড আছে, 

জোষ্ঠু ১২৮২। | 

অথবা কি অবস্থায় তাহ! সম্পাদিত 'হই- 
তেছে। অতএব, পতি ভিন্ন পরপুরুষের | 

'সংদর্গ পরিহার করাকে যখন আমবা 

সতীত্ব ধর্ম বলিয়। অভিছিত করি, তখন 

সেই ধর্ম পরীক্ষার সময় দ্বেখিতে হইবে 
প্রথমতঃ ত্ত্রীজাতির ক্ষ পরপুরুষের 

সহিত সংসর্গ ঘটিবার কতদূর অবসর ও 

সুযোগ আছে; দ্বিতীয়তঃ সেই সমস্ত 

অবসর ও স্থযোগ পাইলে আস্তরিক ধর্ম 

বল দ্বার! প্রচলাভনকে প্রতিরোধ করিয়! 

কুপ্রবৃত্তির উপর স্থুপ্রবৃত্তির প্রতুত্ব স্থাপন 

করা কতদূর সাধ্য। এই নিকষে যদ্দ 

তাহাদিগের সতীত্ব ধর্থের নির্মলত1 প্র্তি- 

পাঁদিত হয়, তরে আমরা সে ধর্মের 
গৌরব করিতে পারি; নহিলে আমরা 
বলিব, আপনাদিগের সম্ভুপ্তির জন্য, 

সত্রীজাতিকে আমরা ধরিয়া! ও বান্ধিয়। সতী - 
করিয়াছি, এবং এইবপে সতী করিয়। 

পরের নিকট অহম্কার করি, আমাদিগের 

স্্ীজাতির মত সতী আর পৃথিবীতে 
নাই। 

প্রথমতঃ । আমাদিগের বামাগণের 

পক্ষে পতি ভিন্ন পরপুরুষের সহিত সংসর্ম 

ঘটিরার অবসর ও স্থযোগ প্রায়ই ঘটিয়া 

উঠে না। সামাজিক স্বাধীনতা না. 
হইলে সেরূপ ঘটিরার অন্ূই সম্ভাবনা । 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আমা |] 

দিগের পুরুষজাতি ঈর্যাপরবশ হইয়া |. 
কতদূর সাবধানতা সহকারে বাঁমা- 

গণকে অন্ডঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া 

রাখেন । ভীহারা আপনাদিগের সন্তপ্তির | 



|| ব্যৈষ্ঠ ১২৮২ । 

ূ নয য এইমাত্র চান্, যেন কোন মতে 

কুলকামিনীগণ অপর পুরুষের দৃষ্টিপথে 

পৃতিত ন। হয় এবং তাহাদিগের অসৎ 

প্রলোভনে ন। পড়ে । তাহারা আন্তরিক 

সতীত্বের প্রতি তত দৃষ্টি করেন নু দৈহিক, 

সতীত্ব রঙ্গ হইলেই যথেষ্ঠ.মনে কৰেন। 

তাহারা বিলক্ষণ জানেন, আমাদিগের রমণী- 

| কুলঅন্তঃপুর হইতে একবার বহির্গত হইলে 

অমনি অপবিত্র হইঙ্গী যাইবে । তাহারা 

বিধবাগণের প্রতি অহোগ্নহ নেত্র উন্মী- 

লিত করিয়া আছেন | অতি সন্তর্পণে 

বিধবা কুলকামিণীগণকে. গৃহমধ্যে আবদ্ধ 

করিয়া রাখেন । আপনাদ্দিগের বন্ধুবান্ধব 

ও আত্মীয়গণও যদি পুরস্ত্রীগণের কুশল- 

বার্ত। বিশেষ করিয়। জিজ্ঞানা করে তাহাও 

আমাদিগের পুরুষজাতির পক্ষে অসহ্য 

জ্ঞান হয়| বাহিরে পুরাঙ্গণগণের 

কোনপ্রকার রব শুনিতে তীস্ারা 
ভাল বাসেন না| আমাদিগের 

বামাঁগণ পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন, 

স্তরাং তাহাদিগকে পুরুষজাতির সকল 

নিয়োগেরই বশবর্তিনী হইতে হয়। 

| মামাজিক আচার ব্যবহার অতিক্রম করি- 
বার তাহাদিগের ক্ষমতা নাই। পুরুষ 

জাতি যাহাকে স্থশীলত! বলিয়া নির্দেশ 

| করিয়া দিয়াছেন, বামাগণ সেই সুশীলতা 

লাভার্থ নিতান্ত যত্তবত্তী হয়। পুরুষ 

জাঁতি ষ্বাহার উপর স্ত্রীজাতির মান ও 

মর্ধ্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন, রমণীকুল 

|| 'তরাং সেই ব্যবহারের অনুবর্তিনী হইয়া 
মানমধ্যাদা রক্ষা করিবারজন্যবন্্শীল হয়। | 

বঙ্গবামার ধর্ম নেতিক অবস্থা । 

তাহাদিগের আররিকাত ভাব কেন ন যাহাই 

হউক না পুরুষজাতি তাহার প্রতি দৃষ্টি 
করেন না। পুরুষজাতি নিশ্চয় জানেন, 

তাহাদিশ্গের আস্তরিক ভাব ঝড় বিশুদ্ধ 

নহে। তাহার স্তীজাতিকে ক্ষণকালের | 

জন্যও-বিশ্বাস করেন'না'। কারণ তাহার 

মনে মনে বিলক্ষণ জানেন, যে অবসর ও 

স্থযোগ বিরহিত বলিয়্াই তাহাদিগের | 

সীজাতির দৈহিক. পবিত্রতা রক্ষা হই- 
তেছে। বাষাগণ যদি একবার সমাঙ্গে 

মিশিতে পায়, তাহা হইলে কি রক্ষা 
অধছে ? বাস্তবিক তখন আমর! দেখিতে 

পাইব, যাহাদিগের-সতীত্ব লইয়। আমরা 

গর্ব করিয়!' বেড়াই, তাহারা চারিদিকে 

যথেচ্ছাচারিতার একেবারে শেষ -করি-: 
'তেছ্ে। অতএব শ্বাধীনতারূপ নিকষে 

পরীক্ষা করিলে, তাহারদিগের সতীত্ব 

ধর্মের গৌরব কখন রক্ষিত হইতে পারে 
না। তবে সে সতীত্বের ধর্মীনৈতিক মূল্য 
কি? ইহার ধর্মহুর্বলতা দেখিলে, আমর! | 

ইহাকে কোন মতে প্রকৃত সতীত্ব ধর্ম 

বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি না । সতীত্ব 
ধর্মের পরীক্ষাস্থল স্বাধীনতা | সেই 

স্বাধীনতায় পরিস্থাপিত, হুইয়! যে সতীত্ব 
পরীক্ষিত .হয় নাই, তাহার ধশ্নৈতিক 
বল কতদূর তাহ আমর! কিছুই অবগত - 
নহি। তাহার ধর্দবল অবগত ন| হইয়া 
আম্রা.কি সাহসে তাহার গৌরব করিতে 

[উদ্যত হই? যখন স্ত্রী্জাতি স্বাধীন 
' থাকিয়! সতীত্ব ধর্মে ভূষিত হইবে তখন 
আঁমরা একদা তাহাদিগের নর 



1 ৯ পটল পা ও টস পা যমতত 

আধ্যদর্শন | 
হন ও ও শা ৯ এপ ওটা চন জল ৬৭ উড? জা লাকি০ ৯৩ 

লৌরৰ করিতে পারিব। পরাধীন শত 

মহন্ত কুলাঙ্গনার সতীত্ব, এক জন স্বাধীন 

রমণীর সতীত্বের সহিত তুলামূল্য নহে। 

কারণ এক জন স্বাধীন রমণীর সতীত্ব 

পরীক্ষিত হইয়াছে । কারণ এক জন 

স্বাধীন বামার সতীত্ব, পরধলনিয়োজিত 

নহে । কারণ শ্বাদীন রমণী সামাজিক 

| ধর্মানৈতিক অবস্থায় পরিস্থাপিত হইয়া 

আপনার ধর্ম সাধন করিতেছে । কিন্তু 

| আমাদিগের রমণীকুল সামাজিক ধর্ম 

| নৈতিক অবস্থায় পরিস্থাপিত নহে। 

স্বাধীন অবস্থাই ধর্খনৈতিক অবস্থার 

নিদান, ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

[| যাহারা সেই স্বাধীনতা বিরহিত, তাহা- 

|| দিগের কোন ধর্্নৈতিক অবস্থ। সম্তবে 

না। যাহাদিগের ধন্নৈতিক অবস্থা 

নাই, তাহাদিগের ধর্মের মূল্যও কিছু 

নাই । যাহার! স্বাধীন হইয়া কাধ্য করিতে 

পারে নাই, তাঁহাদিগের কার্ষ্যের আবার 

গৌরব কি? 
অতএব এক্ষণে বিলক্ষণ গ্রতীত হই- 

তেছে, যে আম!দিগের জ্ীজাতির সত 

 ধর্থের ধর্মমূল কিছুই নাই। তাহাদিগের 

মধ্যে ছুই এক জনের ধর্ম আন্তরিক হুই- 

_ লেও হইতে পারে, কিন্তু সে ধর্মের কত- 

দূর বল, স্বাধীনত। ব্যতীত তাহার পরীক্ষা 

হইতে পারে না। 'আমাদিগের বামাগণ 
[ষে প্রকার অধীনভাবে অস্তঃপুরমধ্যে 

1 আবদ্ধ থাকে, তাহাতে তাহাঁদিগের ধর্মা- 

ধর ্বাধীনকর্তৃত্ব কিছুই উপলব্ধ হয় 
| না। তাহারা আপনারা সতী হয় নাই, 

৪৪৯৩ কক 

উপর জী 

আমাদিগের 

জোষ্ঠ ১২৮২ 
৪৬০১৬ ৯৬ উপ জন ইডি ৬ রাগ (চপ পাচ ঢং 

দিও রা সারিয়ে তাহারা অসতী | 

হইতে পারে নাই । নিষ্ঠর পুরুষ জাতির | 

প্রহারভয়ে তাহার! সর্বদা, সশঙ্ষিত | 

বলিয়া! তাহাদিগের বিশেষ অপ্রিয় কার্ধা [| 

করিতে[নাহসিনী হইতে পারে না.। জানে | 

সে কার্ধ্যে লিপ্ত হুইল চিরজীবনের জন্য || 
তাহাদিগের ইহকাল বিনষ্ট হইবে ) সমাজ || 
দ্বারা পরিত্যক্ত হইবে, যৎপরোনাস্তি || 
নিন্দিত হইবে, গ্রহারিত হইবে, অন্নের 

জন্য লালায়িত হইবে এবং ছুরবস্থার এক 

শেষ হইয়া চিরদিন কাঙ্গালিনী হইয়া দিন || 

যাপন করিতে হইবে । এই ভয়ে তাহারা 

গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকে। অন্ত বস্ত্রের জন্য | 

' নিতান্ত লালায়িত হওয়! অপেক্ষা গৃহমধ্যে | 

সকল যন্ত্রণ। সহ্য করাকে তাহার! শ্রেয় | 

জ্ঞান করিয়া থাকে । সামাজিক ব্যবস্থা | 

যদি এ প্রকার না হইত, তাহ! হইলে || 

আমরা সন্দেহ করি, যে আমাদিগের স্ত্রী 

জাতি এক্ষণকাঁর মত নিষ্ষলঙ্ক হইয়া 
গৌরবের কারণ হইতে 

পারিত কি না? 

দ্বিতীরতঃ আমাদিগের স্ত্রীজাত্ির আস্ত- | 
রিক ধর্মবল কতদুর তাহা! পরীক্ষা! করা | 

উচিত। প্রথম বিষয়ের আলোচনায় 

অনেক দুর প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে আমা- 
দিগের বামাগণের আন্তরিক ধর্মবল 

অত্যন্ত অল্পপরিমাণ| যে ভাগ্যবতী 
পরস্থীগণ চিরকাল পতির সহবাসে ও || 
পতির তত্বাবধানে থাকিরা জীবন অতি- | 
বাহিহ করেন, কেবল ততদ্ব্যতীত দেখ, শত |] 
সহজ পতিবিরহকাঁতর! কুলীন কন্যা, 



। বৈধব্যদশাসম্পর্না কুলাঙগ্গনা, অরক্ষিত 

বামাকুল, ছরবস্থ মারীগণ বঙ্গদেশ কি. 

পাণ্রাত্রোতে প্লাবিত না করিতেছে ? প্র- 

কাশ্য বেশ্যাবৃত্তি যদি শ্রেয়স্কর হইত, তাহা 

হইলে বোধ হয় বঙ্গদেশের বেশ্টাগণের 
খ্যা কোন দেশের সহিত সমতুল্য হইত 

না। বাস্তবিক আমরা যে সমস্ত নারীর 

দৃষ্টান্ত দিলাম তাহাদিগের ধর্মনৈতিক 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । 

কিস্ত আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে 

পাই, ছুই এক জন স্ত্রীরত্ব অতি বীরত্বের 

সহিত আপনাদিগের সতীত্ব ধর্ম রক্ষা 

করিয়াছেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বাঁজ- 

বাহাদুরের হিন্দুরাণীর বিষয় গ্রহণ করি- 

লাম| তিনি বিষপানে দুর্বত্ত আদম 
খাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান । এক্ষণে 

বিচার করিতে হইবে সেই রাজ্জী কিরূপ 

অবস্থায় স্থাপিত হইয়া! লম্পটের লালসা 
সম্পূর্ণ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগও শ্রেয় 

হ্বর জ্ঞান করিয়াছিলেন। যেখানে সময় ও 

অবস্থার বিশেষ ন! দেখা যায়, সেখানে দৃষ্ট 

হয় যে বীরাঙ্গনার সতীত্ব ধর্মবৃত্তি রিপু- 
বৎ কার্য করিয়াছে । যাহা রিপুবৎ 

কাধ্য করে তাহার ধর্মমূল্য অতি 

অল্প। তবে যে বীরাক্গণাগণের সতীত্ব 

ধন্ভাব, স্বাধীন বামাগণের কর্তব্য জানের 

ন্যায় কাধ্য করিয়াছে, তাহাদিগের সংখ্য। 

অতি অল্প। এত অল্প' যে তাহা সাধারণ 

| নিয়মের নিপাতনস্বরূপ গ্রহণ কর! যাইতে 

[| পারে। যে লমাজে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা 

কিয় পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে, তথায় 
নিরব নুরের এ 

কর্তব্য জ্ঞান দ্বারা বামাগণ যেরূপে আপ" 

নাদিগের সতীত্বধন্মভাবকে আুশাঁসনে 

নিয়মিত রাখিয়াছেন, সে প্রকার সতী- 

ত্বের অধিকতর ধর্মনৈতিক মূল্য । সে 
সতীত্বের আমরা প্রশংসা না কবিয়া 

থাকিতে পারি না। কারণ, রিপু * 

অপেক্ষা নিয়ম 1 দ্বারা পরিচালিত হওয়া 1] 

অধিকতর গৌরবের বিষয়। যিনি ইহ! না 
বুঝেন, তিনি রিপু এবং নিয়মের প্রকৃতিও 

গ্রভেদ বিবেচন! করিয়! দেখুন। 

আর এক প্রকার আশ্র্য্য সতীত্ব ধর্মের 

আদর্শ নিয়ে বিবৃত হইল । ইহা আমা- 
দিগের কোন শিক্ষিত মহিলার রচনা 

হইতে উদ্ধত করিয়া দিলাম। ছুঃখের 

বিষয় এই আমাদের হতভাগ্য দেশে যে 
পতি রাখিয়। মরিল অথব! যে শ্বগুর ভাগুর 

ও অন্য পুরুষ ' সকলকে দেখিয়া! ভয়ে 

পলায়ন করে, ভাল কি মন্দ কোন কথাই 
যাহার মুখ হইতে নিঃস্যত হইতে কেহ 

শুনে নাই, সেই পাড়ার ঠাকু- 
রাণী, সোণাঠাকুরাণী, হরির পিসী, বামাঁর 

মা, (বিদ্যাসাগর, বাচম্পতি, , বিদ্যা- 

বাগীশদের নিকট) সতী উপাধি 

পাইর। বসিল। যদি কোন বিদ্যাবতী 
ভগিনী 'সরলাস্তঃক রণে ত্রাতৃস্থানীয় পুরুষ- 

গণের সহিত একটু সদালাপে প্রবৃত্ত হন, 
তবে অমনি উপরিউক্ত পণ্তিতগণ  চীৎ- 
কার করিয়। উঠেন-_ছি ছি অমুকের বউট। 

কি নিল্লজ্জ।” আমেরিকাবাসিগণ ক্রীত- 

দাসের বশ্যতা অন্ুনারে তাহার পৃশংস।- 
কস এআ -৬৬৯। 

& ধারা 
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করিয়া থাকে । আমাদিগের ব্রিটিশ গবর্ণ 

মেপ্ট রাঁজকীয় দাসত্বে যাহারা অধিকতর 

| কার্যাকুশল হন তাহাদিগকে রায় বাহাদুর 

প্রভৃতি উপাধি দিয়া' প্রতিষ্ঠিত করেন । 

আমাঁদিগের পুরুষ জাঁতিও তেমনি জীজা- 

তির জড়তা. নীরবতা ও সহিষ্ণুতা দেখিয়! 

যে তাহাঁদিগের সতীত্বের প্রশংসা ও 

গৌরব করিবেন এ বড় আশ্চর্য্য নহে। 

আঁমরা জ্ঞান করি, স্বাধীন সমাজের 

সত্রীজাঁতি অধিকতর অসন্তী; ই্কা আমাদি- 

গের একটি কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারটি 

আমাদিগের বিবেচনার দোষের ফল। 

আমরা যে সমাজে অবস্থিত আছি; সে 

সমাজের কঠিনতর নিয়মাদিতে আমরা 

চির অতান্ত হঈয়াছি । আমাদিগের জ্ঞান 

হয়, ইহার কথঞ্চিৎ অন্যথায় ব্যাভিচারের 

[] ইয়ত্ত। থাঁকিবে না । এই মনের ভাব 

আমরা ম্বাধীন সমাজে অর্পণ করি । কিন্ত 

স্বাধীন দমাঁজের প্ররুতি ও ভাব কিছুই 

অবগত নহি। সময়ে সময়ে ছুই একটি বাভি- 

চারের কথা শুনিয়া আমাদিগের কুসংস্কার 

]| আরও" বদ্ধমূল হঈতে থাকে । কারণ 

অন্ভুকূল দৃষ্টান্ত কুসংস্কারকে ক্রমশঃ বদ্ধমূল 

] বদ্ধমূল হইলে তাহা শীঘ্র অপনীত হইবার 
নহে। স্বাধীনতার প্রতি কার্য, প্রতি 

|| শিষ্টাচার, প্রতি রীতিতে আমরা! কেবল 

যথেচ্ছাচারিতারই নিদর্শন দেখিতে থাঁকি। 

যে সমস্ত দৃশ্য আমাদিগের অভ্যাসের 
] বহিভূর্ত তাহাতেই আমরা অপবিত্র ভাব 
আরোপিত. করি। স্বাধীন সমাজে 

টির সার 

আধ্যদর্শন | 
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সামাজিক 

করিবেই করিবে। একবার কুসংস্কার, 

বক বীজ, 

যেসমস্ত সামান্য কার্য্ে কিছুই অপবিত্র 
ভাব আরে।পিত করে না, আমাদিগের 

অনভ্যাস নিবন্ধন, তাহ্বতে আমর! কু 

আরোপিত না করিয়! থাকিতে পারি না। 

তাহ! ্লামাদিগেরই চক্ষের দোষ, মনের 

দোঁষ। স্বাধীন হই র্ ইতস্ততঃ গমনাঁ- 

গমন করাই প্রথমত আঁমাদিগের পক্ষে 
অসহ্য ও পাঁপময় জ্ঞান হইয়াছে । সুতরাং 

তৎপরে সকল ঘটনাই দুর্নীতি বলিয়া 

বোধ হয়।' কিন্তু আমর! স্বাধীন সমা- 

জের ধর্দবল কিছুই অবগত নহি। 
সেখানে প্রণয় পরের বলকর্তৃক আবদ্ধ 

নহে, তাহা স্বাধীন ভাবে প্রবাহিত হয়) 

সেখানে স্বয়ম্বর প্রথ|। প্রচলিত আছে । 

সেখানে চিরবৈপব্য প্রচলিত নাই।' 

সেখানে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেমন শাসন, 

আঁবার স্বামীর প্রতি স্ত্রীও তেমনি 

শাসন। দম্পতীরা, পরম্পরের সুখে জুখী। 

স্ত্রী সুশিক্ষিতা, পুরুষও সুশিক্ষিত। 

স্ত্রী যেমন পতির সহচরী, পতিও তেমনি 

স্ত্রীর সহচর । লোকের চন্ষুলজ্দর/] ও 

ভয় অধিকতর | স্বাধীন 

স্্রীমাত্রেই বে বাযতিচারিণী হইবে, এরূপ 

সকলে জ্ঞান করিতে পারেনা'। পুরুষ || 

জাতির সমধিক বিবেচন। করিয়। চলিতে 

হয়। জ্ত্রীজাতির ধর্শবল অধিকতর || 
পুরুষমাত্রেই ত্বরায় ব্যাভিচারী হইতে | 

গারেন!। কারণ বিবাহিত পুরুষমাত্রেই 

্্ীদ্ার সুরক্ষিত। এই প্রকার সকল || 

বিষয় যদি আমরা জম্যক্রূপে স্থির | 

দ্ধিতে নিরক্ষেপ হইয়া বিবেচনা করি, 
জরি 



| তাহ! হইলে আমরা স্বাধীন সমাজকে 

| ব্যভিচারী সমাজ বলিয়। গণনীয় করিতে 

পারিনা! সকল সমাজেরই ব্যবস্থা ও 

গঠন শ্বতন্ত্র। কারণ বিশেষ বিশেষ 

] কারণ জন্য সকল সমাজেই বিশেরাঁবিশেষ 

নিয়ম ও শাদনপ্রণালী প্রবর্তিত থাকে। 

তদ্দশরা সমাঙ্গের সংস্থিতি সাধিত হয়। 

এতদ্দেশেও প্রাচীন কালে স্বাধীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল তখনকার কাঁলের আচার 

ব্যবহার এবং রীতি নীতিও স্বতন্ত্র ছিল। 

এক্ষণকার লোকসমাজে যে প্রকার 

] সতীত্ব ধর্মের ভাঁব প্রচলিত আছে, তাহা! 

বোধ হয় এক্ষণে অনেকাংশে প্রতীত 

হইতেছে । আমর স্ত্রীজাতির আন্তরিক 

সতীত্ব বড় দৃষ্টি করি না, তাহা্দিগের 

টহিক সতীত্ব রক্ষা হইলেই আমর! 

সন্তুষ্ট থাকি। প্ুরুষজাতি সহস্র স্ত্রীর 

পাণিগ্রহণ করিয়াও ছুশ্চারী ও অসলোক 

বলিয়া! অভিহিত হয়েন না, কিন্তু দুর্ভাগ্য 

স্ত্রীজাতি প্রথম পতি ভিন্ন অনা পুরুষে 
গমন করিলেই ছুশ্চারিণী ও অসতী বলিয়া 

অভিহিত হয়েন। আমাদিগের সৎ- 

পুরুষের লক্ষণ একপ্রকার, পতী স্ত্রীর 

লক্ষণ, অন্যধিধ। এই লক্ষণদ্বয় পরম্পর 
| বিরোধী । অতএব আমাদ্দিগের সতীত্ব 

ধর্মের সংস্কার সম্বন্ধে বিলক্ষণ গোলযোগ 
0 আছে । বিরোধী লক্ষণদ্বয় উভয়েই কিছু 
এক ধর্মের প্রকৃত লক্ষণে হইতে পারে না। 
পুরুষজাতীয় লক্ষণে যি ধর্ম হয়, ভ্্ীজা- 
তীয় লক্ষণে তবে অধর্ম | তবে পুরুষ- 

ূ প্রকৃতির সচিত সঙ্গতি লক্ষিত ভয় তাহ! 

জাতীয় লক্ষণে যে অনেক উদারতা ও মানব 

কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন ন|। 

বিশেষতঃ যখন আমরা বিবেচনা করি 
পুরষঙাতি শাস্ত্রকার হইয়া আপনাদের 

পক্ষে কেন অবিচার করিবেন,তথন পুরুষ- 

জাতির লক্ষণে অনেকাংশে ধর্মভাব উপ- 

লব্ধ হয়। তবে সেই লক্ষণের একটি 

অঙ্গ আমাদিগের নিকট নিতান্ত মানব- 

গ্রকৃতিশবরুদ্ধ বলিয়। প্রতীত হয়। এক- 

কালে বনুন্ত্রীর পাণিগ্রহণ পুর্ধক তাহা- 

দিগের সহিত সহবাস কখন মানবপ্রকৃতি- 
সঙ্গত নহে। এই স্থলে পুরুষ জাতি 

অযথা ক্ষমত। গ্রহণ করিয়াছে। এই 

নিয়মটি ব্যতীত সৎপুরুষের অন্যান্য নিয়ম 

তত যুক্তি অথব। প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া 

বোধ হয় না। সৎপুরুষের বিশুদ্ধ নিম 

যখন আমরা স্ত্রীজীতিতে আরোপ 

করি, তখন আমর! অতীত্ব ধর্মের একটি 

নৃততন ভাব উপলব্ধি করি। যাহা স্বাভা- 

বিক মানবীক্ন ধর্ম, তাহ! আপনাদদিগের 

মধ্যে প্রবর্তিত রাখিয়াছি, এবং প্রেমবি- 

দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া, স্ত্রীজাতির উপর 

প্রভৃত্বের অধিকার বিস্তার করিয়া, তাহা- 

দিগের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও অস্বাভাবিক 

নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছি। তবে এক্ষণে 

সার কথা এই, যদি পুরুষজাতির লক্ষণ 

স্বাভাবিক বলির! মানবীয় ধন্মান্ুমত হয়, 
সত্রীজাতির লক্ষণ তবে অস্বাভাবিক বলিয়া 
অবশ্য অধর্্ম বলিয়া নির্দেশ করিতে 

হইবে! কারণ একই ধম্মররে লক্ষণ 

কখন দ্বিবিধ হইতে পারে না। এত কাল | 
(০০৮০০ এ পাপ কাপ 
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|. ধরিয়া আমাদিগের স্ত্রীজাতি যে একটি 
| অগ্রাকৃতিক নিয়মের পরতন্ত্র হইয়া, বিকৃত 
| সতীত্ব ধর্ম পালন করিয়। আসিতেছে, 
॥ ইহাই তাহাদিগের গৌরব, ইহাই তাহা- 
| দিগের সহিক্তার একশেষ বলিতে 

8 রে, টি "ও ন 

পলাশীর যুদ্ধ' 

নবীনবাবুর কবিত্বশক্তি পূর্বেই তাহার 
| অবকাশ-রপ্রিনীনামক অপুর্ধা গীতি- 
| কাব অভিব্যক্ত হইয়াছে! এখানি 
॥ তাহার কবিত্বশক্তির দ্বিতীয় বিক্ষ,রণ। 

| সপ্রসিদ্ধ পলাশীযুদ্ধের ঘটনা অবলম্বন 

র করিয়।! এখানি মহাকাব্যের আকারে 

সংরচিত হইয়াছে । কিন্তু মহাঁকাব্যের 

গঠনে যেসকল উপকরণনামগ্রীর প্রয়ো- 

|| জন ইহাতে সে সকল নাই বলিয়া ইহাকে 

| আমরা মহাকাব্য বলিতে পারিলাম 

না। বাইরণের চাইল্ড 

কাঁলিদাসের মেঘদূত প্রভৃতির নায় ইহা 

কতকগুলি খণ্ড কাব্যের সংগ্রহ মাত্র। 

মিলটনের প্যারাডাইন লষ্ট_-ও ডাণ্টের 

| হেল প্রভৃতি মহাকাব্যের ন্যায় ইহাতে 
অলৌকিকী সৃষ্টি ও অমানুষী কল্পনা 

নাই। হোমরের ইলিয়ড, বাল্বীকির 
[| রামায়ণ, ব্যাবের মহাঁভারত,।এবং কালি- 
| দাসের রঘুবং প্রভৃতির ন্যায় ইহাতে 

+ দ্বীনে সেন প্রণীত | নূতন ভারত ন্ত্ মুদ্রিত।, মূল্য ৯ টাকা মাত্র র্ 

হেরল্ডঠ। এবং 

,উদ্বোধিত হর, আমাদের চির-দামতৃ 
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ইইবে। ভ্ত্রীজাতির ধর্মীনৈতিক আবস্তার 

পকৃত উন্নতি সাধন না হইলে, শন্য্য- 

সমাজের সুমর্ঈল কথন আশা! করা খাইতে | 

পারেনা । 

ৃ $ পৃ 

গরস্পরসম্প্ধ ঘটনাবলী নাঁই। ইহাতে | 

কতকগুলি হৃদয়ভাঁব, কতকগুলি চিন্তা, | 

এবং ছুই একটা ঘটন! বিচ্ছিন্ন তাবে সন্নি- 

বেশি হইয়াছে মাত্র। 

কিন্তু যদিও ইহা এক খানি মহাকাব্য 
নহে, তথাপি ইহা যে এক খানি বঙ্গভাষার 

অতি উত্কৃ্ ও উপাদেয় খণ্ডকাব্য তদ্দি- 

ষয়ে আর দেহ নাই। ইহার যে স্থানই 

আমরা পাঠ করি, সেই স্থানেই আমাদের 

হৃদয়আনন্দে উলিয়। উঠে, যেন তালে 

তালে নাটিতে থাকে । ইহা পাঠ করিয়] 

আমাদের : অন্তর্নিগৃহিত হৃদয়ভাৰ যেন 

প্রপীড়িত হৃদয়ে যেন শুক্ধ প্রায় আশা- 

লতা অস্কুরিত হয়। রাজী এলিজে- 

বেথ! রাজ্জী ক্যাথেরাইন! তোমরা | 
শুন পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবকে সাহাষ্য ] 
কর! সম্বন্ধে আমাদের রাণীর কি 

লু 
লিলি 



চি এর নী টির মত, ৰা শন হপতোখিত গায়, প্র 
| বলিতে লাগিলা বাণী ভবানী তখন 
এ আমার কি মত, রাজা কুচ রান! 
রর ৃ শুনিতে বাসনা ঘি, বলিব এখন, 

| ণ যেই কল রঙে সবে: চিত্রিলে, নন বে» 

1 জানি: আমি এই চিত্র অতি ভয়গ্কর,. 

| ই বিকৃত কেন নিকৃষ্ট স্বভাবে 
| কর চিত্র, ততোধিক পাপাস্মা পামর 

.. | রে বিধাতঃ! কোন্ জন্মে করেছি কিগাঁগ?, 

ূ ' কোনু দৌথে মহে বঙ্গ এত অনস্তাঁপ ০ 

“সহজে অবলা -আমি হুল দয়, 

1 নৃপধর! কি খলিব? কিস্ত”এ চক্রান্ত 

| কফনগরা [ধিপের উপযুক্ত নয় 

0 কেন মহারাজ! এত হইলেন ভ্রান্ত? 
কাপুক্ষ যোগ্য এই হীন মন্্রণার 
1 কেমনে দিলেন জায়, এক বাক্যে ঘব 
|. বুঝিতে নাঁপারি আমি নাবুঝিু হায়! - 

1. ভবাদুশ বীরগণ,-বীরবংশোদব-- 
| ফেমলে এ হীন মন্ত্রে হলে উত্তেজিত, 

আমি যে অবশ নারী আমার ঘ্বণিত1% 

১ 

“লক্ষণমেনোর সে সই কাপুরুষতায় 

র্ ] সহি. এত ক্লেশ। ৮ তবে জাগিনে কেমনে | 

.] তোমার সবণান্পদ, এই মন্ত্রণাক্ 

রা (ফলিবে ি ফুল পঙ্কে? ভেবে বৰ মনে 

| সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন.যবে, . 
না. তিনি, যদি এতোধিক,হন 'অত্যাচারী--... 
দা রাগ, সহায় তর--কি করিবে তবে? | 

আখ পাঞ্িহ্য নামি ্লারী বুঝিতে, নাপারি, 4 রা 
৮. সম্মুখ সুমূরে) যেই পশী, তারাগণ 
শন সেজে, হতকেজ গা ফ্রিণে 1 রঃ 

নী ৃ বঙ্গতাগ্যে / বীর কলিবে: তিখন্, : 
রঃ ডে ির্জে রঃ ॥ হান, ডা | 

ৃ অন্তমিনত 

[ গুনিয়াছি দাক্ষিণাতো ফরানি বিক্রম 

[ হতবল, মভাবল ক্লাইবের করে)... ২. 
| ব্দেশে এই-দশা-ত্রিটিস কেতন . ৮: 

1 উড়িছে গৌরাবে ফেঞ্চ ছুগের উপদ্ধে 

ক্ষুবসিংহ 
| আক্রমিবে কোন মতে 

[চিন্তে মনে মনে যথা ; 

| আক্রমিতে বঙ্গেখরে ভাবিছ্ছে সুযোগ, 

| তাহাতে তোমরা যদি মহ সেনাপতি, 

1 বর তারে, তবে তার গ্রতাপ অস্বোঘ- 

মহারাজ ! এ এবার মানস নানে- 

, ৃ ভারতের চারিদিগে কর. দরশর) 

| | মোগল: গৌরব রধি আরঙ্গ দিব গুনে, 
; মহে দর দিল্লীর পতনও রে - 

০ সত 

প্রতিদন্দী যৃখপতি-্বরে.. 

/ বলিয়া রিবরে”, 

ক্লাব ভেমতি- 

হইবে অপ্রতিহত ? যে ভীম অনল, 2. | 
: | জলিবে মমস্ত বঙ্গে পতঙ্গের মত: 

[ গুড়াবে নবা [বে-নির্জাফরের তন 

1 কিসা ধ্য নিবাবে তাঁরে? হবে পারত. 

দাবানলে)  নাপারিৰে এই 'ভীমানল): 

| সমস্ত জারুষীজল করিতে শীতল 1৮ 

'বিঙ্দেশ তুচ্ছকথা _সমন্ত ভারতে 

| বিটিসের তে তে তজোরাশি বল আন পর 

কে পাঁয়িরে নিবারিতে ? কেপ রে হতে; ৃ 

1 নিবারিতে সিন ছাদ, বকা ভবস্কর রী, 

আছে মহ টার, বিদ্রমে যাহার... . 

মোগল-সানতাজ্য কেন পর্যন্ত কম্পিত, | . 
স্থব্যবসাযী, তারাও হবে! গার. 

ব্রিটশের পক্ষ সৈনিক সহিত... 



৬৪. 
সত শসা শত ৪০৩ কাক তত চি নি ৯৮৪৯৫ক৪ তরি 

নি যবনেয়। ক্রমে মহতবল 

যেকপে বিধাত। ক্রমেপস্বরাতেছে কল 

ভারত অদৃষট-যন্ত্রে; দেখিয়া গুনিয়। 

কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূরিত? 

দ্বাক্ষিণাত্যে যেইরূপ মহারাষ্টরপতি 

হতেছে বিক্রমশীলী, কিছুদিন মার 

মহারাষ্র পতি হবে ভারত-ভুপতি $ 

.অচিরে হইবে পুনঃ ভার উদ্ধার ; 
সাদ্ধীপঞ্চশত দীঘ বৎসরের পরে, 
আদরে ভারত নিজ সন্তানের করে 1৮7 

বিষম বিকল্প স্থানে আছি ধড়াইয়| 
আমরা, অদুরে রাঙ্গবিপ্নব ভুর্বার 

[ নাহি কাষ অদুৃষ্টের দিদ্ধু তারিয়া, 

 কেন'মিছে খাল রটে আনিবে কুমীরে ? 

প্রদানিবে স্বীয় হত্তে স্বগৃহে অনল ? 

বরিয়। ক্লাইবে, খড়া নবাবের শিরে 

গ্রহারি চত্রাস্তবলে; লভিবে কি ফুল? 

 ঘুচিবে কি অত্যাচার বল: নুপবর ! 

[| অবীনতা, অত্যাচার নিত্য সহচর ।” 

ৃ এজানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ] 1 

| দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্ৌলায় 

করি রাজ্যচাত, শীস্ত হবেনা ইংরাজ ; 

বরুণ হইবে মত্ত রাজ্য-পিপাসায় | 

[ই শক্তি টলাইবে বন্্"সিংহামন 

থামিবে ন] এইখানে ১*হয়ে উগ্রতর, 

শোণিতের স্বাদে মত্ত শার্দূল যেমন) 

গ্রবেশিবে মহারাষ্ সৈন্যের হিরা রি 

হবে রগ ভারতের অদৃষ্টের তয়ে।. 

পরিণাম, ভেবে ম্ম শরীর শিহরে। 1” 

শব |. 

- ৮ | 'ান আমি ঘবনেরা হারল মত. 

হইতেছে দিন দিন; অনৃশ্যে বলিয়া টং ভিন্নজাতি ; তধু ভেদ আকাশ পাতাল | 
| যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত. : ২. . 

». | সার্পঞ্চশত বষ' এই দীর্ঘকাল . | 

টি একত্র বসতি হেতু হয়ে বিদুয়িত 

.] জেতা জিত বিষতাব্, আনত সনে 
 হইস্াছে পরিণয় প্র স্থাপিত । 
| নাহি বৃথা ছন্দ জাতি ধর্মের কারণে। 

1 অশ্বখ-পাদপ-জাত উপবৃক্ষ মত, : 
হইয়াছে বনের প্রায় পরিণত।” 

| কি পাতৃসাহ, কি নবাব, আমাদের করে 

| পুতুলের মত; খজে খোঁজ নাহি হয়, 

ভাদি আোতোধীন, দেখি বিধি বিধাতার । 

; কিবা সৈন্য, রাজকোষ, রাজ-মন্ত্ণায়, 

সমরে, শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায় । 

.. ( উপস্থিত ভারতের উদ্ধার .সময়।”, 

অন্য তবে--ইংরাজের! নবপরিচিত) 
| ইহাদের রীতি নীনি আচার বিচার 

আট ৯২৮২ রি ্ ] 
পটকা ৬৪৬ পি ররজ৯ পপি কর পপ জজ 

বিশেষ তাদের এই পতন সময়;_ 

কে কোথায় ভাসিতেছে আযোদ-সাগরে। 

আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার । ') 

কোথায় না হিন্দুদের-আছে অধিকার ? 

অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয়, | 

অণুমান্র নাহি জানি 3 নাজানি ৪৮৪ 

কোথায় বনতি দুর-- সমুদ্রের পার ). 

বানর-ওরসে জন্ম রাক্ষণী- উদরে) 

এই মাত্র কিছব্তী) আকারে, চা 

ভয়ানক অসাদৃশ্য ) বাণিজোর তরে, 

অসিয়ে ভারতে, এবে রাঁজোর বশীর 

' করিতেছে: চারিদিগেঃ টু ছ্দ নতি রান, 

« ফ্কাপায়েছে বীরশ্রেষ্ঠ স্বীয় নবাবে 1: 

রি ্ কি এ ০০ পিসি পাপী পিসী পতি আপনা আহা শি 

পেত পল পপ পপ 

৩ পন ৯৯০ রে 

এ শর 



কা ষ্ঠ সং |. 

্। বুধ আশিবদদর সে তবিবাদ র
ক 

্ ভুলেছ: কি মহারাজ যদি কোন জন 

কে বল এ বঙ্গদেশ করিবে নশ্তা ?" 

1 এই মংস্কার তার ছিল চিরদিন 
| অচিরে ভারত হবে ত্রিটস অধীন |” | 

ণ 1 

ন্ 
1  কড় কড় মহাশক্ে বিদারি, গগন ১ ৰ 

|. জিনি শত সিংহনাধ সহজ কামান? 5. 
|| অদূরে পড়িল বঙজ ধাধিয়া নয়ন; 
| গরিব ঘন, ধরা হৈল কষ্পবান্। 
রর সেই ঘ তীয় মন্দ, রাণী ভবানী কাণে | 
| প্রবেশিল, । বলিলেন--একি ভয়ঙ্কর! রঃ 
্ ই ও শুন মহারাজ! [বসিয়া বিমানে 
শু রহিদ্ধেন ্বরীমগর, দেব পুরদ্দর--. রি 
ঝা ছু ইখিনী: ভারত ভাগো' জান ভাবা ] 
৮ রররগর। | 1 ভয়ে ভীত সবি), প্র নাগ ছ 

৪৪ ৪৬ জাজ ততীর ও জরিপ তত ০৯১৬ বসির 

| ইরাজের তেরি করিবারে মানি 

ঘি ্ শ লে জিয়া ছে অই বরন 

| নারি নিভাইতে আমি; তাহা [তে 'আবার 

প্রজলিত হয় যদি সমুদ্রের জল।। | 

“বাণিজোর ব্যবসায়ে, নবাব.ছায়ায়, 
| এতই প্রভাব যার ভেবে, দেখ মনে 

|. নবাব অবর্তমানে, এই বাঙ্গালায় 
| কে আটিবে তার সনে ীদপরস। 

. 1 মেখাৰৃত রবি যদি এত প্ত হায়] 
| মেঘমুক্তে হবে কিবা তেজ বিপুল! পি 

ক্বাধীন তা! 'আশালত। মুকুলিত প্রায়, 

ভারত-হৃদয়ে যাহা, হইবে নির্মূল | 

প্রভাব তাহার? নাহি জানি অতঃপর 

কি আছে ভারত তাগ্যে_এঁকি তযস্কর রি 

| রজাচ্যুত কর! নহে আমার অমত, 
1 (আহা! কিন্ত অভাগার কিহবে উপায় ৃ ) 

কিন্তু এ বাবস্থা মম মনোগত নয়” 

“অতএব মহারাজ! এই মনা 

চি নাহি কায) 'ষড়ন্ে নাহি, প্রয়োজন; 
শি তলিতে নিদাথের আতপ- জালার, : 

৷ অনল শিখায় পশে কোন্ মু জন? . 

প্রাণীর কি মত ?শুন আমার কি মভ_ ৃ 

ইন্রিয়-লালসা, মনত সিরাজদৌলা় 

নিশ্চয় প্রকৃত, রোগ হয়েছে নির্ণয়, 

সপ পাশাপাশি “আমার কি মত? তবে গন মা! 1] 

অসহা দাসত্ব যদি; 

সাজিয়া লীন 
প্রবেশ সম্মুখরণে ) যেন পূর্ণ শশী: 

(বঙ্স্থাধীনতা-ধবজা বঙ্গের আকাশে, 
ু শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে, 

হাস্ৃক উজলি বঙ্গ ;--এই অভিলাষে 
কোন্ বঙ্গবাসী-রক্ত 'ধমনী-ভিতরে 

নাহি হয় উঞ্ণতর ?$আমিঘে রমণী 

বহিছে বছাৎরেগে 'আমার ধমনী 1 

রঃ ইচ্ছা করে, এই দণ্ডে ভীমা অসি করে, 

নাচিতে চামুণ্ডীরূপে সমর সি রি 

পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে) ্ ক রা এ | 

সহি ক্রিসে মাতৃ ? সত্য মেঠবর! ডি রি রা 

বঙ্ষমাতা উদ্ধারের পন্থ বিস্তার. . রি ্। 
রয়েছে স্ থে ছায়াপথের মতনঃ 

1 হও অগ্রসর, নহে করি পরিহার; | 
1 জঘন্য দাত পছ্থে কর. বিচরদ 2 8 | 

। গ্রগল্: ভা মহারাজ! | ক্ষাম খরলার, 

ক স্তর 
৬০০০ জা পিসী ৩ 



৪ নক হ। চিক্কিপপারএ দু জল কপ 

নিলে। এখন নব, 

| অমাবগ্যার পর পূর্ণশনীমমী বঙ্গ-্বাধী, 

না, ধ্ব এতদিন উভভডীন হইয়া! খ্গীয় 

| আকাশকে উজ্জ্বলিত, করিত ? আমরাও 

্ রাণী টিলা নহি জিজ্ঞাস! করি__. | 

-এই অভি ভলাষে 

যুনী ভিত চিনি কোন্ বঙ্বানীর রত 
]. বাহি হয উষ্চতর ?. কা 

নবীন! আমরা অস্তরের, .লহিত , আ. 
] শীর্ধাদ করিতেছি: ষেন, তোমার, রাণী 
0 ভবানীর, এই বন্ত তার তে হে বাধ ভারত, 
ছা 1 ঙগীতে তর ন্যায় কি দরিদ্রের 

ভারতবাপলিগণ! তোঁমর। যদি অতঃ 

ব্রিটিস গবরণসেন্টের উৎপীড়নে এনীডিত 

তাহা হইলে “ঘেন রাঁদী ভরাঁনীর এই 

সারগর্ভ উপদেশটা মনে করে ২২ ১ লা পিস লং 42585৯25858, 55 ১৮822 

এ পু ১০১৯৪২০২8০1 উস ্ হি ০০০ চিত বক গিতী ০০ 

আধাদশন 1. র 
এরর ভুরিকক$%৩8884$৬ 

দো: প্রভা, 

উৎসাহ, মন্ত্রে আমা [দের রাণী, তোমাদের, 

সমবঙ্ষ হইতে পারেন কি নাঁ?বল দেখি. 

| খদ তিনি হতভাগ্য ব্দেশে জন্ম, গ্রহণ | 

না ক্বরিতেন, তাহ... হইলে তিনি অসীম | সমর | 

সাআজ্যের অধীশ্বহী. হইতে পারিতেন 

]] কি নাছ মহারাজ. কুফচন্্র! সেঠবর 

| জজ! তোমরা! যদি রাণী ভবানীর 

1 ন্যায় দাসত্বকে অসহ্য, জানিয়া অপি 

0 নিফোষণ পূর্বক সমরসাজে সাজিয়া. 

|] সম্মুখ রূণে প্রবেশ করিতে তাহা হইলে 

ৰ [. কেনা বলিরে যে শত শত বঙ্মারের ঘোর 

(হিংসা ও অবিচলিত, 

ক্রেন অভয়দাঁন যদ দেবকুল্, .. 

রা তথাপি _তথাপি এই. কলঙ্কের কালি 

1 মিরাজদ্টোল্লার রক্তে ধুইব নিশ্চয়) চু 
; যা, থাকে কপাঞে, আর ঘা. করেন, লী 

| পর্ণশালী 

কি: ধনীর: অট্টা লিকী- বঙ্গের রব গীত, 

| 
ছ 

সম্ভব, হইবে লুপ্ত শরির উমা, ০] | 

|| হয়, যেন পর্ক বর্ণ 'অঙ্কারে লিখিত ্  |. রি 

রা 

| 
্ 

ই ৯ ঢু 

দ্শি বিলি দিকের আতপ জবা, ] না 
অনললশিখায পশে কোন মুটজন ৫ নী 
প্রথম সের, নরাববিক্রোহিরী-. জভ] 

উন মিলটনেরপ্য শডিমোসীয়সকে | 

করাইয়া, দিতেছে? কি দেই, 

গামা ঘা মাত্র অবলগ্ধন ৪ 

করিয়া: ঃ র সভার. যে 

ছবি দিছেন, ৷ হাতে ত তাহার অন্তত 

কবিত্ব শক্তির বিশেষ. পরিচয় পাওয়া 

গিয়াছে । আমর! 'রাণী ভবানীর বক্ত টা | 
সমস্ত উদ্ধত করিরাছি। এক্ষণে ঈলশক্র ূ 

সেটানের | ন্যায় জগখদেঠের ভীষণ - প্রতি- 

গ্রতিজ্ঞা বাঞ্রক, 

বক্তৃতাৎশটা উদধ ত. না করিয়া থাকিতে | 

ারিপ্লাম নাঃ ৃ 
“কিস্ত এ প্রতিজা মম,_সস্ত পৃথিবী 

গিরাজদদৌরার ঘি হয় অনুকুল» 

অথব! মানুষ ছার, তুচ্ছ ্ ীণীবী, 

কঠিন পাঁষাণে দেখ বে বেছি দয় ৃ 

অগস্ভর, হঝে ু প্ত সেটের গরিমা। স্ 

র.] “যেই গ্রতিষিং সা" তীর বান, 
| জুলিছে হয়ে মম; প্র 

হইয়া, ইহীর পরিবর্তে ১অন্যা বিদেশীয় 
অস্্াট্কে ভারভামিংহাঁসনৈ 'বর্সাইে চাও 

ভিজ আমার, 

সিরাজদদৌলার তপ্ত শৌগিত তরল). 
[ নিভাইবে সে অনল টি বলিব আর ?. 
সারিতে প্রতিজ্ঞা যদি-হয় প্রশ্কোন্ধন, 

] উপাঁড়িব এক নভো-লক্ষত্রমণ্ডগ, :. 
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রী লা দি জলে জর হি, 

[লইব ইন্জের বন্ধ পানি বঙ্গঃস্থুল, 

রা | যদি পাপিট্ঠের থাকে সহ পরাগ: ্ রর | 

0 সহ, হলেও তকুনাহি, পরিত্রাণ রা রঃ 

| বঙ্গমাতা উদ্ধারের, পথ থা | 

রয়েছে সম থে ছায়াপথের মতন) : 
0 হও অগ্রনর, নহে করি পরিহার, 

| জঘন্য দাসন্ব পথে কর বিচরণ) 

[| আমি এ কলঙ্ক ডালি লইয়া 

|| দেখাব না ষুখ পুনঃ স্বজাতিসমাজে 5 
] 'সঈপেছি ভবন মম এই গ্রত্িজ্ঞায়, 

| কথায় মা | বলিলাম দেখাইৰ কাষে; 

গ্রতিহিং মা প্রতিহিংসা -_গ্রতিহি সা সার 

|| প্রতিহিংনা বিনে মম কিছু নাই আর।৮ 

রা .বঙ্ববাসী! | ভীরু | দৃঢ় তাবিবঞ্জিত ! 

দাস! 

নিরীহ রে রসিদ 

ঘি তোমাদের শরীরে মনুষ্য 

[| থাকে, যদি তোমাদের ধমনীতে ' 

রি আধ্যশোণিত : একদিনও... প্রবাহিত 

হইয়া থাকে, যদি, তোমাদের উন্নতির 

0] দিকে বিন্দুমাত্র দি থাকে, তবে তোমরা : 
| জগৎসেঠের নিকট অবিচলিত প্রতিজ্ঞা 
ও ভীষণ... প্রতিহিংসা অভ্যান কর।, 
|] সেই এভিজ্া ৭ প্রতিষিংসা, দানের জন্য 

শু প্রয়োজন হইলে আকাশ হইতে নক্ষত্র 

11 মল এবং পৃথিবী হইতে গণণনপশিনী | : 2 গিরিরাজি উৎপাটিত, করিয়াও সিশ্কুজলে 
. (ভাষাই... এবং, বঙ্ষ-্থ পাতিয়া 
| ইন্জের ব্জ রহ করিভেও, প্রস্তুত 'হও | 

ছা এই, প্রতিজ্ঞা; সংসাধনে । জীরন; সমর্পণ: 
1. | বর ক্ধা মশা কাত না খারিয়া তাহা 

| ] তি তুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে । আমর! ৰা স্থানাভাবে সকল চিত্র গুলি এখানে | 

ও তুলিতে 

...] গাঠকগণ আপনার! সেই ও পাঠ করিগ ] অসীম আনন্দ লাভ করিবেন। রঃ চর 

দূর তরুরা জি শিরে বর্ণ সিং হ! [ফন | 

; খটিত সুবর্ণ মেঘে সুনীল গগন 

পা কচনাণ্ রে বংশেইকষিন, রক 

বদ্ধ মণিতে . অতি: কোমল: হুত্েরও | | 

গতি অমস্তর নয়, দেইরপ বান্মীকাদি : 
পুর্ব পর্ডিতগণ: কর্তৃক. ক্কতবাগ্হধার যু]. 
| বংশন্ষপ: ছুরহ বিষয়ে মদৃপ মুটমতিরও : রা 

.গরবেশ ছুঃসাধা নহে 1. বাস্তবিক: প্রাচী. রি, 

84 । ক্ৰিগণ! যে সকল বিষয়ে পুনঃ পুনঃ কবিতা রী 

৯ পে পপ পা পাপ পা স্পা শশা ও সপ্াপ  ৮ জ্প পি শশা ৪ আজ রশ চু শশ 

এই নিসার ভার প্রতোক সভ্যের চি |. 

গারিলাম না আশা করি. | 

দ্বিতীয় সর্গের প্রারস্তেই কাটোয়ায়-- ) 
বিটি ন-শিবির বর্ণন | ছার প্রথম লোকটা 
অতি রমণীয় হইয়া ছে | 

দিবা অবসান পরায়! ) নিদাথ-ভ া্কর 

বরষি অনলরা শি, সহস্র কিরণ, রর 
পাতিযা ছে. 'বিশ্রামিতে ্লাস্ত কলেবর, 

হাসিছে উপরে) নিচে নাচিছে রঙ্িণী,: 

দ্ধ মুছু কলকলে, মন্দ: সমীরণ-_.  : 
; তরল স্থবর্ণময়ী গল্ভ। তরঙ্গিণী |... 

শোঁভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে, | 

ভাসিছে সহজ রবি াবী, জীবনে |. 

কালিবাম ০ রাগে বি লিখিরা 

ছেন: এ 

পশপপশটিলিশি শী শিস, পাস ক সপ পিপি সা 

| | . স্থরিভিই।, . 

মে বযকবীর্ে নোমান ॥ 

“অথবা যেমন: হিরকশলাকা. *স্বারা 

| দে 



| 1 অথবা! দূরে, কেন করি অন্ে। 

রী ছুরাশীর মনরে মুগ্ধ আমি মুফতি ১, টা 

চর পন ক্রিয়া দিছেন, ই নকল 

|| বিষয়ে কবিষ্ দর্শন করা নবীন কবির 
পক্ষে চ্ঝূহ বাপার মছে রঃ কিন্তু যে, পথ. 

এ অদ্যাপি, অনু রহিয়াছে, যাহাতে ফোন 

| || মহাকবি অদ্যাপি: বিচরণ করেন, বাই, 

বিষযীভূত প্রাচীন ঘটনাবর্লীর মস্থনের 
ফল]! | কোন আধুনিক, প্রপিদ্ধ ঘটনা অব. 

|| লঙ্ঘন করিয়া অদ্যাবধি বঞ্নত।ষার অধিক 
|. কাব্য সং রচিত হয় নাই। নবীন বাবু বন্ক 

| আমাদের নবীন কৰি এই নবীন পথে বিচরণ 
ঘর করিতে যাওয়ার অসম সাহদিকতা পূর্ণ | 

পু রর রূপে উপলদ্ধি করিতে পারিয়াছেন | এই 
| নুতন পথে বিচরণ: জন্য কবির: মনে যেরূপ | 
১2 ভয় ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা, 
২] ভিন ্িীয় র্গের আশা নামক প্রবন্ধে 
নু এইপে ব বত করিয়াছেন £--. ... 

| ্ুধ যে পথে কোন. কৰি বিচরণ: 
করেনি, সে পধে.কেন হরে ম, শি? া 
| বঙ-ইতিযাস, হার, মনিপূর্ণ খনি . 
৫ | কবির, করনালোকে কিন্ত শালি 
খু হে বাঁ, কেমনে আমি বল, হকি 1. ্ 
০] চা মসুর ক করনায় করি কাশি 1. 

৫ ॥ 

রঃ চু সিটি এ ১7 ধ ০ টা ২ ২5 2৮8 8৭25 রা রর £ "শু 

॥ চ ॥ নহি ্ দ ? "এ ম্ রঃ রি 

্ ১.০ পশাগা এ ছুট পাপ 8... 11101010000 
এ ০৭ নু টা রা ু। / 8৮: 1 

০৮০ ১1 িসিবৃ “ক. ন্ পু ণ ্ তত তিনশ উন । সত 
225 তা ইতি টি রী 

গলা নী যুদ্ধের পূর্বে ভয় ও আশার চিস্তা- 

উদ ১২৮২ ১ | 

না আলোকে যদি শশী তিমির! রজনী; : 
নক্ষত্রের নে সাধ্য উজুলে ধ্রদী 2 ৃ ]॥ 
কোন পুথ্যবলে! সেই খনির, ভিতরে. 

| প্রবেণি, গধিয়া মালা অবিদ্ধ রনে, ) 

: | ৪১ ব টা কম কেরে, রা 
সেই নবাবিষ্কত পথে বিচরণ, কর দামামা - রর | 

| বাহসের কায নয়! অদ্যাবধি বীভাবায় |: 

| € ষত কারা রচিত হইয়া ছে)' নে সমন্তই 

1] পরায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাপাদির | কত কষ নর ধরি পাক্কা তব 
 লভিয়াছে অমরত। এ মর ধরায়) ঠা. 5. 
অতএব দা করি কহ, দয়াবতি! টু 

নহে ছি হে: হাশে! তোমার, মায়ায়) 

কি চিত্রে র' গ্রিছ আজি শ্বেত সেনাপতি 

এ 1. কবি ক্লাইবের যে চিত্রটী দিয়াছেন তাহা | 
. কাব্যকাননের এই. অভাবটা মোচনের 

জনয যেযদ্ব করিয়াছেন, তাহা সফল 
হইয়াছে আমরা মুক্তকষ্ঠে বলিতে পারি। 

অতি গভীর ও সাহসব্াঞ্ক। ক্লাইব, রর 

অবসন্ন মনে: নিমীলিত নেত্রে আসনে | 
'বৃগিয়া, আছেন এমন সময়: ১ 

 অকন্মাৎ চারিদিগে ভা্িল, সরে 

| স্রগীয সৌরভরাশি ; ॥' বাঁজিল: গগণে 
কোমল- কুথম- বাদ্য /-ঙ্গীত তরল) ৮ 
সহশ্র ভাস্কর তেজে গগণস্রাঙ্গন 

রি ভাতিল, উপরে, নিম্ে হাসিল ভুত, 
২৫৭১ | নামিল আলোকরাপি ছাড়িয়া গগণ, 

ৃ  লবিশ্য়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি, ' 
ৃ জ্যোতি « এক অপূর্ধ লী! 1] 

| খবতীর গত কান্তি, নয়ন নীলিমা) 

(রগ্থিত জিদির রাগে জলক্ত অধর). ]. 

জা অনা. রঃ র্ 
কি সাধ্য চিতরিরে কোন ম্র চিত্ররুর 1... 

খেত, সঙ্গিত 288 উচ্ছল বনে, রঃ 



] 

পৃ ন্প্প পপ পা সপ | রে “গল পা বকা গা এ 

সা 

] গর করি ননী পারব রতনে, 
| বলিছে নক্ষতরয়াজি বসন-অঞ্চলে ।. 
(বেষ ভূষা ইংলতীয় ললনার মত, ' 

ৃ বে গোভার রক দন সতত! ॥ 

| কুষার; রন বঙ্গ কষা আকার, 
] 'দেখাইছে রমণীর অল অস্ত্র. :ঃ 
চির প্রসন্া- “ময়, শরীতিপারাবা। |. 

নহে উপষেয় সেই বদনচনত্রমা, 
কিনা যদি দেখিতা্ব লিখতাম তবে_- 
] বর্গীয়-শারদ- * শী ৫ ীসে মুখন্যমা ) 

| বিশ্ববিমোহিনী আহা! অভুলিত ভ ভবে! 
| -বস্তরূপিনী ধনী? নিশ্বাস মলয়) 
ূ কোকিল, কোমল ক্ষ নেত্র ক্ষয় | 

] কোট কহিমুরকাস্তি করিয়া প্রকাশ, 

শৌভিছে ললাট-রত্ব, সেই বরাননে সা 

| গৌরবের রক্বভুমি। দয়ার নিবাস, . | 
] ভুত ও প্রগম্ভতা বসে একাসনে / 
ৃ শোতে বিমতিত, যেন বাণার্ক (করণে, 

কনক-অলকাবলী_বিমুক্ত ইক. 
ৃ অপূর্ব খচিত চারু কুক্ঘম রতনে১--. 

! চির বিক্সিত পুষ্প; চির, ্যাসিত মক 

বা্ীর হছ | ভি / বাস; কুন্্ম সৌরভ. 

ৃ জাগে মর 'অমরত! করে অনুভব | 

0 বঙসিছে শীর্যোপরি কিরীট উজ্জল, 
| নির্মিত ক্যো্ডিতে, জ্যোতির্মালায় খচিত, 

|| জ্যোতিরকে লন, ত, জযোঁতিই.সকল.) 
| জবিছে হাঁসিছে গ্যোজিঃ চি্প্রজলিত। 
| উদ্মল ৫ সে জ্োতি: জনি: রা তপন), 

শট ও 

এও |. 
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2৮ ইনপিশ্লত ৫৭ তত) পাক দাহ ৪৯০ এ ইউ 

(অথচ শীতল, যেন শারদ রিমা, 
যেমন প্রধরনেজে: ঝলসে নয়ন, 

1 তেমতি অমৃত মাথা রিসা। |. 
| 1 ক্কাইব মুদ্রিত. নেত্র জাগ্রত স্বগ্রনে, 

ভুবন-ঈশ্বরী মূর্তি দেখিলা,। নয়নে... 

1 আনন্দে ধ্ষনী 'আ্োতে। 

তো শ্থ হৃদয়ের যে 

ন. ই হতে ইংজের উন্নতি নিয়তি? 

বিশ্মিত র।ইবে চাহি সম্মত বদনে, 
_ আরম্তিল! হুরবালা--“কিভয় বা ছি 

| রমণীর কলকণ্ঠ সায়াহ্. পরনে: 
 বছিল উল্লাসে মাতি, সেই লন 
শুনিতে জাহ্বীজল বহিল উজান? 

অচল হইল রবি অন্তাচল শিরে, : 

| হত করিতে নেই স্বরন্নধাপান 
সঙ্ীবনী জুধারাশি: সমস্ত শরীরে ৯ 
প্রবেশিল ক্লাইবের) 'বহিল সে ধ্বনি: 

বাজিল মনি ; 

লক্ষীকৃললক্ষী আমি, শুন বীরমণি]. 

রাজলঙ্গী মধ্যে আমি শে খাযালী ২ 2). 
[বিধাতার ; পরাক্রমী পুত্রের গৌরবে... |. 

1 আমি চিরগৌরবিণী ; ভরিদিবে বসিয়া সি 
 কটাক্ষে জামিতে আমি পারি এই ভবে |. 
[কখন কি ঘটে? দেখি জদৃশ্যে গর খা 

:.. | পার্ধিব ঘটনাশ্রোত; চিত্তি অনিবার '.. 1. 
ইংলগডের রা্াস্থিতি, উন্নতি বিস্তার . ] 

] “তোমার চিন্তায় আজি টলিল আদম) |] 
1 আসিঙগ' পৃথিবীতে, তোমারে, ধান: 1 1. রি 
শুনাইতে ভবিষ্যত বিধির লিখন 4 
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে বি /. 

কি ভয় বানি ঘা | 
1 “ইংলগ্ডের রাজলমী আমি সভাগিনী এ 

১০০৬৮... 
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০ উল সি লাস ১৯২০৯ ৯ ০ এ ০ ১০০৯০ এইই ০] ০ টি রনির 

টাটিির৯০০০-০০০৯-২০৮৭ ০ 

র ৭০ 1... _ পলাশির যু্ধ।_ রি 
৪ হক সাঁতা ত ভীত চি একনজর ইলতবর৮০ত 

ছু এই: সি মান টা নী ভাঙ্কর) ঃ রা / 
| মধ্যা গৌরবে যবে ব্রিউন' ভুপতি:: তং 

| উজলিবে দশদিগ্র দেশ | দেশান্তর; 

] ভর পুর ছায়াতলে, জানিবে চিত 
:] রর সাগর পরা, হবে আ চ্ছাদিত।% : (« অন্ত তষারারৃত হিমাপ্রি উত্তরে 

| [ওই দেখ উর্ম শিরে পর ্ 
| 1 অদ্রির উপরে ক্রি? ্  রি আগর, 

.] কর্টিতে দু 

| “লোণার ভারস্বর্ষে, বু ৮7 | 

.. অহারাষ্্রী মোগল রা ফরাসী দুর্জয়... 

|. করিবে না রক্তপাত; /দ্বিতীয় “ বাবার, 

: | ভারতের রঙ্গভৃমে: হই | উদয়. 

: এ] অভিনব রাজ্য'নাহি করিবে স্থাপন 

কিন্বা অতিক্রী দুর হিমাদ্রি- কানতার,. 
দিল্লীর ভা গাররা শি করিতে জ লুণ্ঠন 

ভীম বেগে দক্গাোত আিবে' না আর, 

ভারতের তিহা সে উপস্থিত প্রায়, 

অসিস্তা, অশ্রু, এক অপূর্ব অধ্যায় রঃ 

্ দাত ভ রিতক্ষেত্রে কিছ ছু দিন পরে 
| || যেই মহাশক্তি-বা। করিবে প্রবেশ, 

.মেষবৎ শৃঙ্খলিবে দির ঈশ্বরে 

তেয়াগিয়! রজভূমি, ছাড়ি রণবেশ, 
. | ভয়ে মারা, সিংহ পশিবে বিবরে !- 

যেমতি উঠিতে। থাকে গগণ উপরে, 

তই পাঁদপদ্থারা হয় খর্বাকার 3. 
তেষতি প্রশ্তি যত হইবে গ্রবপ)- 
. ভারতে ফরাসি তত হবে হরর 

ৰ তুমি সে পক্তিয় মল আদি অবরীর 9 
1] হইগনা উমৎরুত, ভেবোনা: বিশ্ময়, ৃ্ 

| ভরা ৃষট্ত, কপাণে তোমার: : 
]. স্মর্পিত). ষষ্ট দিকে তব ইচ্ছা ্  | 
ঘুরবে ফিরিবে চক তব ইচ্ছামত রা 

| হিমাপ্রির অভিমানে উন্মত্ত: স্তর 

বে যেই ভিত্তি ভুমি করিষে 8৫০ রি 

জং সহ । | মূ 
৯৪০০ সপ্ডাজ তর শজজ ইন পাঠ 

(সময়েতে জরি, ২ ব্য পি ভার: 

অটল অটল: বাঙ্য, হইবে, স্থাপন, 1. 

বিধির মন্দির হ্তৈ বআনিয়াছি: আহি, 

ভারতবর্ষের ভাবি মানি রে ল 

| 

নদ করিছে: ভ্রমণ? 

দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর, রি 

_উন্দির উপরে উদ্দি উদ্ষি - ] 

তুগিছে মস্তক দেখ, ভেদ নীলার), 

অচল পর্ধ শ্রেণী শোভিছে উত্তরে, 1 

চঞ্চল অচলরাশি ভাসে দিশ্ধুপরে 1৮: 

| “বেগবতী উরাবতী পুর্ব সীমানায়? 
পঞ্চভূজ সিন্ধুনদ নিরাজে পশ্চিষে ). 

মধাদেশে।, ওই দেখ, প্রয়ারিয়া কয়: ::. 

1. শোভে ঘে রিতু রাজ্য রক্রিত দে ্ 
| বিংশতি রিটন নাহি হব যমভুল: 74. 

1 তথাপি হবে--আার নাহি বন নি 
সর অভাগিনী প্রতি বিধি টির রক | পর 

- | বিধুল-ভারত, কু ব্রিটনং বীন। 
.: )) বিধির নির্বব্ধ'বাড়া প্$ন না যায়, 
নু রর কিবা (ছি রোমরাঙ্গা এখন; কোথায়, / 

"ওই শোভে শতমুবী ভাগীরধী উর ১ 
কলিকাতা, ভারতের ভাবি রাগবানী। 7) 

আবৃত এখন যাহা দরিদ্র ক্র * 
1 শোভিবে 'অমরাবতীপপে কিনি: 

রা রাঁজহর্টো, দৃঢ় দুর্গে, গাসের মালায়। - 
বেছি উ টা কা শিরে  ? 
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ঠ্ পাশ পা কর জওকীসিক শক এ 

[জি পাকা ছেন গৌৰ হ হেলায়: 

0] টন ্ লী কেন, 
ভাতে বিটস রাজ্য করিবে স্থাপন 1৯. 

] নয় রাজ অভিষিক্ধ করিয়া তোমায়) 

] আমি বরসাইব গ্ই রন্ধলিংহাসনে : 

1 'আমি গঞ্নহিয রাউমুকুট মাধায়ও 

] সমস্ত ভারত্ববর্ধ আনভখদনে 

খা গালিবে (তোমার আতা, অদৃষ্টের মত, 

বু ভোমায নিশ্বাসে এই ভারত ভিরে “পা ক 

রা কত রাজা, রাজ, হবে আনত উপনতও | 
ডাসিবে যবনপীক্গী শোতে সমমারে ৭ 8 রা 

ছে] শ্রথমিৰে হিমাচল, হিত গর)-: 

[ও  ইংলক্ষের: প্রতিমিধি /_ভারভঈশ্বর ॥ 

“শতেক, বৎসর রাজাবিরীবের পরে 

1 ইংলণডে ওর সিংহা্ন হইবে, অচল ও. 
1 | উদিরে ষেতীবর, রবি ভারত-মনবরে 
ভতিবে ধরলগিরি, সমুদ্রের তল 

1 কষ্াণরবি িষ্ট পূর্ধ নৃগতি সফলঃ... 

[1 বেছি [যর উ উপগ্রহ মত 

৮ কিছ স্বপ্নে শৈষে, হরে পরিণজ ্ ূ 

| কিনে, শাদল, সেম, আমি র্ অন্তরে, 

ছি রে করিবে পান এরই নিয়ে 1” | 

1 ধর, বস 1 "রই নযায়পধড়া- দর্পণ 
| বিক্ষত, তরিটিযের রাজা-মিধর্শন ; 

“যত দিনুূর্ম রাছ্ো। তিন. শান, 
|. রি অপু্গারী, বিশদ শ্রমন,.. 

ক্দ ই উল অব্য. 

ও টি াল টাল 

 পলাশির দ্ধ ॥ 
৮ ০ ৪৪৪৭ জাভা 

| রা 1 য়া তই পাপে দেবটছে মি 

| 

| খোলে স্ধ নযায হযে, বিষবাতাষ কষয়ে(” ।] ্ 

1 পরাজ্জায় উপরে রাঙ্গা, রানাকে: 7 
: জেতার উপরে গ্ষেতা জিতের, সহায়। ্ 

: দগ্লালু, অপক্ষপাতী, ু র্তিমান: ন্যায়. 
রি তীয় রবি শশী তারা নকষত্রমগুলে, |. 

রঃ 1 সম ভাবে দেয দীস্তি ধনী ও লিন, রর বা 
আজ, াহগ্রসত। হয়ে ছ্ মোগল, র্ ্ ৃ 

্ ররয়ে ভীহ্ধর, মেঘ» বাায় পরনে: ] 

5 সক্থ। খেভীধণ।। বৎস.!..লগলার সু 1 

.. হৃদক়ফলকে উজ্জবর্ণে চির:অফিত থাকে। ৃ  
| থে পন্জাধীন হতভাগা: ভারতযামী যবনের ্ 

ৰ অত্যাচারে পীড়িত হয় আঃ তো. .. 

শ্রই গাগে ক্ষতরাঁজা হয়েছে পল, | 
ভীষণ, মংছায আশি, কাজোয় উপ. 

| প্থবনের অত্যাচার পাইিতে না পারি 
হতভাগ্য বঙ্গবাসী ,-চিরপরাধীগ-.. : টা | | 
লয়েছে আশ্রয় ত্ঃ ১ ঈৃি অস্তাচারী, ৮ . 

| ষেই ধূমকেতু বঙ্গ-আকাণে আমীন, রর 
সান করি তারে নিজ বাছযবে,- সপ চা । 

৷ শাস্তির শারদ, শী কুরিতে স্বাপন$ .. রা ্ 
ভাবে নাই এই ক্ষ কষতরের স্থলে, 
উদ্দিবে নিদাঘতেজে ব্রিটিস তল... রর রঃ 
এই আশ্রিতের প্রতি হইলে নির্দয়, ৃ রে . 

( ডুবিবে বিট রাজা, বে নিশ্চয় ॥” : ]. 

] 

ৃ 
| আছেন উপরে. রন, অভি ভয়ঙ্কর ছা 

. বমভাবে স্দেশে খেতে ও শ্যাসলে.:. ও 

পার্থির উন্নতি: ছে) পরী রা ক্ষন, 

[তৃপ্ত বিনপ্রণ! ই টিন 
অই গভীয় উপবেশগুলি যেন তোমাদের, 

পিস কস পা পপ ইসা পা জা পপ এপাশ শা ৯৩ 
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ভতগ, হি 
চর জপ গ রঃ । 

[স্পৃহা ব্্ী হয়।. কিন্ত চিপরানীর। 
ভারতবাসীর- অস্তরে সেরূপ, ভার, উত্তে- ৃ 
জিত হওয়ার:  অন্ভারনা, অর।. কিন্ত ্ 
যখন ভারতবরী় 'আর্যের! সসাগরা | 

স্বীপাৎ পৃথিবীর, অধীশ্বা ছিলেন, যখন |. 
তীহাদিগের জর সতত ভটরশ ্বীপে নি: . 

খাত ছিল, তখন সিং হ যাঁরা কালে তা. ] 

0 ভোষর|.. রি আহি ডি 
'] নিদারুণ ব্যবহার আরব কবিবে।, 'মেই- 
| সর্তেই ইংলগুরাজলক্্ী তোষাদিগের 
| নিকট হইতে চিরকালের জন্য অত্তর্থিত 
ণ হইবেন, স্বেতদবীপ রী ষ্ঠ হইবে, তৌমরা, 
্ অনাহারে অকালে কাল-কবলে পতিত 

| হইবে, ভারতকহিুর ইংলগেঙ্থরীর মুকুট 
মূ হইতে! খসিয়া তৃতলে পতিত, হইবে। 

(ভাঁরতরাসীরা আশ্রয়দাতাঁর বিরুর্দে কখন 

| অজ্্রধারণ করেন নাই। আশ্ররদাতাঁরাই 
1 অত্যাচারী হয়া,একে একে আপন আগন 
| কর্মফল এই দোপার ভারতসিংহাসন | 
এ হারাইম্লাছেন |] 

0 অশ্যি হইল বাঁ) পড়িল অর্গল 
3 তিদিব কপাটে যেন, অন্তর-নয়নে 
8 ক্লাইবের ) গেল স্ব, এল ধরাতল। 
| হায়! যখ! হতভাগা জলমগ্ন জনে, 
| সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিল ভিতবে, | 
.] শত. শত ইন্্রচাপ, আলোক তরল, 
4 রাশি রাশি নিরখিয়া, মুহ, র্ভেক পরে 

1] যুগে দেখে বিশ্ব আধার কেবল যে । সা ; ঘোষে সেই সিদ্ধু করি দিবি, রি রা ) 
রর জয় জয় ভারতের য়! 7... ঠা 

| অন্তর নয়নে বীর ব্রিটননন্দন 
4 স্বপলান্তে ও ্া ধার বিশ্ব দেখিল তেমন | 

চা ইতর রাঁজলম্্ীর এই দৃশাট কি 

] র্ণীয়। 

রঃ দেখিতে পাওয়া যা 1. 

1 বীনা ও জী, উরেিত হর সমর, 

| বা্কালা ভাঁষার অতি অল্প] 
বাকান্যে, কল্পনার... এরপ অজ বির রণ 

রী হন ৮ 

০ পপ ৮ শিপ শি পপ পপি পন সি সিন 

ভক্ত ৮ নে 

চিএ সু টি ্ে শি রত চে চিন্রিসসিিন 

হাঁদিগের অন্তরে এরূপ ভাৰ যে একদিন 1. 

আর নদ্দেহ নাই )-- টি 

1 চির-স্াধীননা অনন্ সাগরে) রি 
1 নিস্তারা আকাশে যেন নিশামণি, 

স্থথেতে ভারত আনন্দে বিহরে, 

বীরপ্রসবিনী ভারতজননী , 

যেই নীল সিন্ধু অদীম দুর্বয়। 
বিক্রমে যাহার কাপে অতুল, 

ভারতের কাছে মানি পরাজয়, 

সেই সিন্ধু চে ভারতচতরণ ; 

সমুদ্রের বুকে পদাধাত কি 

অভয়ে আমরা ভারতনন্দন ) ... .. 
আজ্ঞাবহ করি :তরজলহরী; - 

'. এ. দেশ দেশাস্তরে করি বিণ 1)? 

নর কবি য়ে গীতা রা ছি রর রা টা 
রানও করিয়াছেন, তাহা, পাঠ: রুরিলে 

| শ্বাধীন»ঞাতিমাত্রেরই, হৃদয়ে বীরত্ব ও. 

বহদুরগ্ণত আমেরিকা ৫ দেশে, 

এশ্বর্যযশানিনী পাশত্য প্রদেশ, 
ৰ “« ভারতের কর্তন খা ফোখন!_ ৭ 

উদিত হইসাছিল, আর তাহারা যে 
'সিংহলে রণযাত্রার সময় একদিন : নিক ] 
লিখিত গ্রকার গীত গাইয়াছিলেন তদিষয়ে ॥ 



| ৯২৮২ .  পলাশির দ্ধ | র ৭৩ | | 

সারা র্যা রায়ের যাহা রজার রাত ররর রা ভরারা কারা ররর রা 

৮ & ঠিক জরা 

৪4৭ 744 

সনির 5 পা ভর? 

1 পুরব পশ্চিম গায় সমূধন। .... ] গ্াবে বঙ্নিছ, গাবে হিমালয়, : 
রি রি জয় জব য় ভারতের জর গা রঃ | ন্জ্য় জয় জয় ভারতের জয় 11 ৰ 

চি সপ্পদ সাহস ঙ্গী তরবার কৰি তৃতীয় সগেষে রণযবিষা দীতটা : | 
| সমুদ্র বাহন) নক্ষত্র কাণারী; বামার বদন হইতে উদগীত: করিয়াছেন, : 
রস কেবল শক্তি আপনার , ও পাঠক! অনন্যমনে তাহা একবার শ্রবণ, 

0] শয্যা রণক্ষেত্র? ঈশ ত্রাণকারি | করুন। শুদ্ধ আমাদিগের অসথরোধ, নয়] 
না বস্তা জিনিয়া আমাদের গতি, [কবিরও অস্থুরোধ ৮ ডি 14 

1 দাবানলদম বিক্রম বিস্তার 7. কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিষি গড়ল? ? রি ্ 
1 আছে, কোন্ ছর্গা? কোন্ অডিপতি? ৩1. | বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল? 

. ] কোন্ নদ নদী, ভীম পারাবার ? | ডুধিলে অতলঙ্লে, তবে প্রেম রি 
3 শুনিয়া « নভয়ে কম্পিত না হয়. কারে। ভাগ্যে মত ফলে, টি 
] “জয় জয় জয় ভারতের জয়” ? ূ ূ ৰ কারো কলঙ্ক কেবল? রা 

] বিদ্যাত-প্র্ঠি টম প্রেম, দর হতে মনোরম, 

দরশনে অছুপম,......... .. | 
.*পরশনে মৃত্যুফল |... 
জীবন-কাননে হায়, প্রেম, কায, মা 

যে জন পাইতে চায়... | 

পাষাণে সে চাহে জল, 1. | 

[ আজি যে করিবে প্রেম,মনেতে বিষে হ্স, নর 
বিচ্ছেদ 'অনলে ক্রমে... 2: থু 

_.. কালি হবে অঙ্ঞজজল |... ... 
রমনীকণঠ বিনিঃস্ৃত টির এই ]. 

গান শ্রবণ করিয়া গিরাজদৌলার-.... রা এ]. 

নির্বাসিত কাধ [নল হলো উপ. ূ 

০০১৩2 লু 
৮০ ০২৯০১ ৯৯১ 

| আকাশের তলে এমন কি আছে, 
| জরে যারে বীর ভারততনয় 1 
| | ক্বেল ভাবতললনার. কাছে, 
| সে বীরদয় মানে পরাজয় 
বা বীরবিনোদিনী | বেই, বামাগণে, 

স্মরিয়! অস্তরে-; চল. রণে তকে). 
হায়! কিরা স্থথ উগজিবে মনে, 

গুনে রণবার্তা বামাগণে যবে, 
[খাবে বামাকগস্বর করি লয়, .. 

“ভয় জয় নয় ভারতের জয়”।, 

হরি রিনি বিবি রি 
যারা 

নু অপুর লবে.অভয় অন্তরে... 

|| ঈীত হয়ে গড়ে ফাও নীড়ে টন রর 
1 ভরতে পু রঙে 'নাই ডরে,.. : | গগনেতে কাল মেঘ হইল উয়. 
| খেলার, সামী খা ব্বাগ ১... | উচ্লিল সিদ্ধ 9.মতত হইল যবন। 

| | আরজে নামে ফিল সকবগতি, ১.1. স্ুগ্ত বাসনার; আোত হই, প্রবল. 

রিক্ত অশনি! বদের ট নন তি ছিল ভীষণ বেগে; চিন্তার বন 

] জি সহি ৯. লো 



॥ 

রি র্ ? 

রী; নত 
রা রর 

০৯ ৯০০, জজ ওক সত বরকত 

| ফাইতে অশ্রু কর, কিন বস্তার, 

7 এই ভীষণ তোপধবনি:শ্রধগ' ফরিযা 

| লা মস্তক, ভয়ে ফাল অন, 
| শিখ পড়ে ভুমি দিল গড়াগড়ি ॥ 

বরে সৃতপা ডাক; উন্নত্ত তরঙ্গে 
ক্স করি, বেগে সিদ্ধ বিলোড়ন). 

| ক্রগশঃ বিলীন হয়, সলিলের সঙ্গে ) 

পতেমতি নিশ্বাস পেখে নবাঁবের না: 

হই অপেক্ষাকৃত স্থির স্থশীত্রলড 

সি মনোভাব করি নিরীক্ষপ : 
বলিতে লাগিল ধারে চাহি ধরাতল্ & ॥ 

পকেন আরি মন মম এত উচাটন ?. টি. 
বোধ হয় (বিষে মাথা দকল সংসার |. 
কেন আজি চিন্তাকুল হা এমন ?'. 

কেমনে হইল এই চিন্তার সংগর: রী 

ন্ বিধবার কঞবারা), কনাথ- রোফন» রি 

: সতী তিনশ্হারা রমণীর মুখ, : 
| নিদারুণ মাতনায় যাঁদের নন 
| বধিয়াছি, নিরবধিয় তাহাদের সুখ, : ... 
 হর্মবিক্ষরিত হতো যাছায় বদন, ১. 

১০2৮২ ক ২ ৮২৭৯ উপ হত 2 ই এপ 2. পা ভিত উুলশজিও ৭ + টিটি উিটিক টির নরক গা রুহ র্যা রিনা ররর টি 

টু ০ 

পিটবিা তাহারা নুন নু জু চ 

হ ্ রি 

নি ৫8578 রি 8 ঠা । 

নি 2222 ॥ 2 ্ 

এ 

হ ৬৪ 

চিনি ্ 

18 

| 

গা চ-৫4৮- উড জগ পক পদক গিজজ 1 ক পা ১০৮ ক ৬, রঃ 

] ধা কোরে দূরে তোপ গর্ভ আবার ।.) 

1 হুচিবে সে দোষ কেন ভেজে ন 
|] : সববনরাজ ক্ষণকাল নীরবে ভ্রমণ" করিরা ঠা 

| গবাক্ষে বাছ নাস্ত করিয়া 1 অনতিদূরস্থিত 

্  শক্রশিবিরের দিকে ই নিক্ষেপ রি 
অমনি ২ নি 

] চমকিল অকম্মাৎ, রিল ধায় 
কট অশ্রু কি ৃ একটা নাস 
নহি ৮৮. 

সে চিত্র সপ্টতর দেখে পুরণ 

নিরখি- নিবিড় নৈশ আঁকাঁশের গানে, 
; প্রত্যেকে একটা পাপ চিতরিয়া গগনে, 

রঃ ; দ্বেখায় প্রত্যেক তারা বিবিধ গা 1. 

| অনুশোচনা! লিতে। ল ্িযলালেন- 

টু &এই ৭ বঙ্গরাজ্যে জতি দীন নিয় | 
| যেই লব প্রজাগণ, সারা দরিন হায় .: 
[ ভিক্ষা করি দবাবে স্কারে ক্লাস্ত অতিশয়)... 3. 

| অনশনে তরুতঙ্ে ভুতলশয্যার 1 

৪ করিয়া শয়ন, এই নিশীখে নির্ভয়ে, | 

| আমি তাহাদের রাজা, আমি এ সরে 1 ঝর 
সুবাদিত কক্ষে কেন ন বসি এ এখন ৫ বু 

; বাহার বিশ পরার বলে ও ্জ সন 
|  ভ্যাচারে। ভারত: পঃসনংকারিতে: টিন সু. 

| 3.১]. দেন) হাদিসের ননরনসমক্ষে দিল 
লৌলার জীবনের এই-খেষ. চিট, ধরিয়া, ] 
দেওয়া উচিত 1. . চূ্ব জারতক্ষাসী- যে 
7 অন্যান ও. অত্যাঁজ 

তার কেন আজি: হলো জগ লা 1 

্ ৯৮: ) 

 দেখিলেন যে যেন ধিরে, প্রতোক আ ্ 
লোকের নিকট তাহার নি্দী়ণ, অত্যাচার || ৃ 
সকল চিত্রিত রহিয়াছে ।' দ্ষ্টিবিত্রম মূনে | 

- 

শীত ও চস 

-ত, 1] করিয়া 'কুমালে, ছুনয়ন, ু্ িতহিলেন নি রা 

কিন্ত হুদয়েতে (ষেই-কলক্ক বিষ 

পরিফাঁরি মেত্রদয় দৈর্িলে জী 

দেখে বিভীষিকা মৃষ্তি তয়াকুল সনে। 

কিগভীর অনুতাপ ! 1 কি হদকতবকারিনী || 

ছে'আরাম কুখে তারাও এখন). : ০ 

,%০ 
ঃ 

রা 

তরে সাহাদিটর পদা- 1: 
নত হা মাহি জাহাজ ফেনন্অঝরের |. 



৮ টন ৯ বন ]. ূ 

বীক্লা ঈরুরেই নি করিল, কিছ কোণে: ু্ াইিগোন ও ওঃ ভয়ে ্ষল্পিত, রা 
[7 অহতেই কি:স্াহাদিগের মুক্তি? কথনই ] কলেবর হইলেন | কিন্তু: পিরাজদ্দৌলার ] 
| বহে-শক্ষি হরিতে 'না'হউক মৃত্যুর প্রতিহিং সাবৃততি: যেরূপ প্রবল; বীয়ত ও |. 
0 পুর্বর্ষণে নত তাহাদিগের দৃষ্টি ও. | সাহস তাদশ প্রবল ছিল না) সুতরাং | 
ন্ নাী সী হইবে তখনও অন্তত বি তিনি ম্যাকৃবেথের ন্যাম সন্ব: খে মরে 

তাঁপানল শক্ররুধিরে প্রতিহিং সানৃত্ির চরিতার্ঘত র 
বনে হাতে আর সনোহ নাই। সিরা- ; সাধন করিতে লাহসী" হন নাই? এই ৰা 

বা জদ্দৌলার এই. গভীর অনুতাপ আমাঁ- | জন্য তিনি' অনেকক্ষণ নানান পর রি 
|| দিকে ম্যাকবেখ ও লেডি" ম্যাকৃবেখের । করিলেন ২: নি ) 

 শেখাবস্থা স্মরণ করাইয়া দি্কেছে | “যা থাকে কপালে, 'আর' রি ভাবির, | 
.. সিরাজদৌলার প্রতিহিংসাবৃত্তিও ্যা-। ক্লাইবে লিখিব পত্রঃ দিব রাঙ্য ধন. 
| হব গ্রতিহিধাসরৃততির ন্যায় অতিশয়; বিনা যুদ্ধে, ধদি রক্ষে'আমার জীবন 1”, 0 

ভাঙ্কর | 'তিনি সেনাখতি মিরজাফরকে এই কথা বঙ্গার পরক্ষণেই তাহার, নে: ৃ 
[ শখলী ও আততাম়ী জানিতে পারিয়া ইংরাজদিগের রতি অবিবাযের ভাব উদিত 
|| তকে উল করিয়া এইবপ বলিয়া- (হইল, অমনি বি জির্গা উঠি 
টু ঘল্দ:- 1 0000001 পকিবিশ্বাঘ লাইনের নিয়ে ঘা, 
ৃ || “এখন কোথায় যাই কি করি উপায়? (নিয়ে রাজ্যভার/-: "১১2০7 বু 
ূ | বিশ্বাসঘাতকী হাক ডুবালে আমায়। এইরূপ, বলিতেছিলেন, এমন; সময ্ . 

| যদি কোন মতে কালি পাই পরিভ্রাণ, . ; সহসা! শিবির: মধ্যে একটা মানবঙ্ায় ৃ  ৃ 
] 1 নিখার সহ যত বিদ্রোহীর,. . ( পতিত হইল. নবাব: শক্রচর আদ | 
| | মনোমন্ত মমুচিত দিব প্রতিদান, করিয়া লেখনী, ফেলিয়া পুনরবার প্রা | 
ৃ ] ] বধিব, মবংশে। আঁগে যত রমণীর :. | ভয়ে শিবিরাভীস্তরে নুকাইলেন। কিন্তু] 
|] বশর সতী ১০ আপন কি্করে, র্ : বেগমের পরিচারিকাঁকে ২ ল্ুখে দেখি ! 
রা] | অন সুখে পরে স্্ীক সন্তান.  বচ্জা ও ্বণায় গজ: হ্যা রর 
কাটিব, শোগিত্ঃ পিতা গাঁ তর [উদরে ০৮7 লাগিলেন 8০5 2 
। [খপ বিজোহতৃষা করিবে নির্বাণ) ৮. গ্না-এই গা জার সফি: না পা! ৰ 
(শরে তাহাদের পালা”... ২7. 31 এখনি পড়ি মিরজাফরের দাড় 
নি পিং তেলে এ এমন দম হার রাখিয়া হট রাজ কারি, 

হার হু রর রর ৯১: ১১০০০ 

) 

০০০১১০০২০০১ 

টিটি ডা নাাআাটি টিবি 

লাম শি রা রঃ 



৬ ৯ তা বি, 

ধা কামিনী কোমল নিধি অন পরশিতে 
| ক্ছি পরে খঙ্গেশ্বর চেক্তন পাটা, .. .. 
] শবরোধ শু মত লাগি গল কাদতে) 

| আবাদ পন  : 
- অমনি অজ্ঞাত: বীরে মুদি

ল নয়নঃ সি 

(বিকট স্বপন হত্ত দেখিল নিদ্রায়, : 
্ বমিতে শোন কষ শু

কাইয়! যা 1 হ ১০ বিন্রিনি রিনি ্ এ নি সপ পর গরিব 

নবাব অন্তারে নে ভাবিয়া মীর শিখি, 

| | রের দিকে উম্মতের ন্যায় দৌড়িতেছিলেন, রা 

ব এসন ময় কল্পনাচক্ষে সম্মুথে শত ভীম 
| নরহ্তা, দেখিতে পাইলেন। এবং খঅবি- 
[সী অ ভতারী! বধিল জীবন ।'* এই 

বলিয়া সুছিতি হা ভুলে 1 পতিত | 
হলেন 3২ | 

| অমনি বিছযুৎবেগে করিয়া বেষ্ট, 

ধরল রমনীতূজ মৃণাল যুগলে | 

| এক নবাবম্ি রী শিবিরের এক পার্শে 

রান্কোপরে বসিয়া প্রথম হতে. 

1 নবাবের তা ব [ব দেখি 'বিষগ অস্তরে 

শযা ডিজ্াইতেছিল নযনবারিতে 

এখন মহসা-- 

]. নবাবে ছুটিতে: দেখি উ্মাদ আকার, [গিছিল বিষাদিনী পশ্চাতে তি তাহার। টু 
তাঁর পর--. | 

৮৮258 

বা" “একি নাব ! ”ভিজাগিপ বিষদিনী ধরী, 
ঝ. অভাগা অস্চটস্বরে বলিল তখন__ রি রঃ 
রঃ রঃ অবিষ্ীদী-_আতঙামী বধিল জীবন”, 
খা বলিতে বলিতে াস্ত হলো কলেবর) নি 
১ ক. ক | ফা ৭ 

মা 
58 

সপ 

সাত টা দোলে: রি সকল ক ৃ 
গিরাপ্রকত তয় সকল লোমহ্ষণ ব্যাপারে 

| ছবি শ্রতিবিষিত: হইয়া ছে সাহা, শর | 
করিলে খাস্তবিকই শোঁনিত- ও. ষ্ঠ 
শুকাইয়া যায়।, ওত কল্পনার] 

1 বিকাশ আমরা বছাযায় অদ্যাপি দৃষ্টি ৰ 
গোচর করি নাই। : ম্যাকৃবেথে দামি | 
রুধিরাক্ত প্রেত দেহ কেবল আম (দিগের | 
মনে এক্ধপ তয় ও ও বিশে আবির্ভা না 
করিয়া দিয়াছিল। ] 

এ ব্পত্ঠীক ধবনদিগের রী স্তরে | 
: প্রেম থা কিতে পারে না” যাহারা! এরূপ 
বিশ্বাম করিয়া 1 থাকেন নিয়লিখিত চিত্রা ' | 
তাহাদিগের দেই বিখাদের ভঙ্গ || 
করিয়া দিবে £ এ টন 

"| গ্রে পূর্ণ স্থিরনেত্রে জানড়বানে, 

চেয়ে আছে বিষাদিনী পৃতিমুখ, গানে; ৮. 
বিলম্বিত কেশরাশি, আবরর আননে 

1 পড়িয়াছে পতিবক্ষে, শখ্যা, উপাধানে + . ? 
1 এক ভুবন শোভে পতিকঠতলে, ধা 

অন্য করে মুছে নাথ, রদন*্মওল; ৮০07 
থেকে থেকে, তিতি বামা ৪ নয়নের জ জলে, ল ৮ ১ | 

প্রেমভরে পতিমুখ দিছে কেবল; 1 
ুছাইতে বেবি, বামার নয়ন : 

রা অমর ছু ভি আশ্রচ করিছে বর্ষণ: 1. 

র্ র্ফম কামনে, বদি হলকনদিনী) : শা 
ৃঁ - মিদ্রিত রাঁধবশ্রে্ঠ উরউগাথানে: 4 রি | | 

| কেঁদেছিল যেই অঞ্রচ সীতা অভাগিনী,: 1] | 
? চা পতশরন্ে পতি নরগতি পানে রা. 



জর নর পা পৃ, শিপ সপ শম্পা পাশাপাশি সস. 

বি তত টা 

খু জজ ১২৮২, । পলাশির যুদ্ধ তি হ ৭৭. 
) অথর! বিন বনে, ন, তমসা না নিশীখে, রা জনে জনে নিজ হ তে সত বধিবে জীবনে: 

রর মৃতগতি, লয়েকোলে সাধিত ছ খিনী, অথবা করিবে বন্দ: রাকারাগ্ারে, 
| কেঁদেছিল । যেই আসর) এই রজনীতে: রে বন্দি দীনভাঁতে পড়িয়া রথে 

. কাদিতেছে গ্লেই অঞ্জু এই বিষাফিনী), ী়স্ত নির্দয় নাহি ছাড়িবে কাহারে /: ূ 
ত্ঙছ বঙ্ষ-সিংহাসন--এই, আশ্রা তরে এই ভীয়ণ পরিপাম, ভাবিয়া ই ছি 

ছুচ্ছৰ করি ইন্রপদ অয়্ানঅস্তরে। করিলেন-_-গ্রতিজ্া করিলেন: 2০ 

অদদিকে। ইব নিজ শিবিরাতানতযে “কি কায পলায়ে তবে, সুগালের রা, 

]| বিয়া অনিদ্রা, মনের চাঞ্চলো, অতি যুঝিব, শুইব রে অনন্ত শয্যায়।" . | 
|| কষ্টে রজনী যাঁপন করিতেছেন, অনিশ্চিত আমরা বীরের পুত, য্ব্যবসারী। ্ 

|| ভাবয্যভাবনায় থেকে থেকে তাহার দর] আমাদের স্বাধীনতা বীরতা জীবন. || 
ভয়ে কাদিয়া উঠিতেছে। এত অলপ ক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী, 

্ দর ও অপিক্ষিত সেন! লয়ে কেমনে তথাপি তাজিব প্রাণ বীরের মতন; 
| অংসখ্য ষবন ট্সন্যকে পরাজয় করিব, 

0 কেমনে ক্ষীণ তৃণদল দিয় অসংখ্য অশনি- 
স্ুন্দ কাঁটিব,, যদি রণে পরাজয় হয় তাহা 

| হইলে, ইংলগ্ডের সমস্ত আশা বিফল 
। হইবে, দুল জ্যয সাগর পার হ্ইয়! সংবাদ 

| টিতে একজন ইংরাজও শ্বেতদ্ীপে আর 
| ফিরিয়া যাইবে নাএই সকল গভীর 

ৃ ভাবনায় তাহার, চিন আন্দোলিত হইতে, | 

3 ছিল। ভিনি.একবার স্থির করিলেন 
নু “ফিরে যাই, নাই কায বিষম সাহসে, 

রঃ ইহা কে কোথায় ব্যাহমুখে পশে ?” 

2২ ৬. ৩ বকে ৯১০৩ 38৫: ১৮৯ উিনএনহরিলা রিতেশ এ সরি িশ পিসির 2 জিও 

শু স্স০ সিল ২৬, 

জননীর শ্বেত অঙ্গে কথন্ব অর্পণ): 
. মরিব, মারিব শ্র, করিব সংহার, 
বলিলাম এই অনি করি আস্ফালন). ্ 
শ্বেহদ্বীপ ! ধিনি রণ ফিরিব আধার, 7 

( তা না হয়, এই খানে বিদায় সবার. .. 
ধন্য ব্রিটননন্দন! ধন্য তোমার সাহস |. | 

নাহসে, তোমার একদিনের. বীরত্বে, . 
| অনন্তকালের জনা ভার়তকহির ইংলগ্ডে ঢ. 

বর! তুমি, রখে অনস্ত শঙ্যায় :শয়ন. 
| আরার রপপরাও মুখতার অবশ্য্াবী; করিতে সেও তোমার ভাল ছিল, তথাপি || 
ও নি: সকল উহার নয়নসমক্ষে আবি-: নীচ মণ ও জঘনা ড় কর্ণপাত | 
ইহ তি হ্ইল।- ভিন বলিয়া উঠলেন ৮ ১; করিয়া ইংগের, নিল, যুখে বলঙ্কা- ]. 

“ফিরে যাব? কোথা! যাব? স্বদেশে শান রোগ করা তোমার, উচিত ছিল না।] 
এ বৎসরের পথে বল খাঁটিব কেমনে... 1 ষাহার অনীম বাহ €-বিগুজ পরাক্রম |. 
| ওই ভাগীরী নী, নাহইতে পার, .. | তীহার এ লকরে প্রয়োজন কি... ||. 

| আক্তমিবে কাপসম ছু যনে? | * দ্বিতীয় সর্দর, না, ভুরীর় দর্গও [| 

করিব না, করে-অসি থাকিতে আমার, ্ ্] | 

ধনা তোমার বীরত্ব! তোমার. একদিনের, ] 

্বরীর মন্তক উজ্জল, করিল। কিন্ত বীর] 
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0৭৯. গীত পা র্যরসিত. হইয়াছে বা নবাবের 

নু. এটাত সঙ্গী নব .যেন, খ্রেমময় টা ৭ নব ঠ 
ধায় ৭ কোন, বিরছবিধুর ব্রিটিস যুবক |... ০ কীপাইগ্া'ঘনে থলে: ৮২ 

র প্রিরতমা। (কোরোলাইমাকে উদ্দেশ করিয়। ( জগ অনব পথে, নাড়ি গো যো 

অই গ্রানটা ্াইস্থাছিবেন। ইহার স্থানে | ই 
স্থানে গোলকপ্চার টিনের ও ্ যাকন যা ূ ট 

| 
] 

্ু 

| 

রর 

কবিত্বরন্ধ নিহিত, আছে? 5. তুলি নি 'অংমৌপরে ১. :. নে ্  রর 
| চত্খ, সর্গে পলাশির সুম্ধ দা ।ক্লাইব নহিনে ক্টকাবীরণ হলো! রস. টা 
ৃ || গলালির্ আমরনে.. ক্ষাবস্থিত, নত ্ লজনী ূ অকশ্মাৎ একেবারে শতেক, খন, . ] 

 প্রভাতা 1, অকণের কিরণজলে অবলী- | .. রিল জনবরুষ্ট).. বিঃ ৃ  রি 

অণু স্বর্ণময় 1..কবিংএই হী কি] .. .েন বিনাশিতে থা: 1 
| হচ্দররূগে বর্থন করিয়াছেন ৯. :... 1 কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হলো ভিন রা 
পোহাইল বিভাবরী পলাশি রাঙ্গনে অস্্রাঘাতে সুপ্তোখিত শারদ শের, ্রা্ছ | 
গোহাইল, ভারতের সুখের রজনী; .. : ক্লাইৰ নির্ভ় মন. জজ . 

0. চিত ভারত-ভাগা আর্ক, গগনে, -. রা করি রশ্মি ারষণ 8 
্ ] | উঠলেন, ছুংখভাবে: ্ ীরে দিনসণি ও রে নু আসিল তুরঙ্গোপরে মািতে দে সেনাগ। রঃ 

] শান্তোজ্ৰল করবাশি চুদিয়া অবনী, ূ  ন্ুখে সঙ খে বলি সরোষে স্ধিয়া রর 
1 প্রবেশিল আত্রবনে ; প্রতিবিষ্ব বি ভি 56 করে অনি ক্ষার, ৃ ১1 

রী  শ্বেতমুখ শতদালে, ভাসিল, অমনি; রঃ ব্রিটিযের পুনর্বার» ৪ . 
নু 

প্র 
ূ 

্ 

ী ছা: ক্লাবের মনে হুল, তির বাঃ নির্াপিত- প্রায় বীর্ঘা উঠিল নিয়া । ৃ 
| মিরাজ, প্রান্তে রবি ক দরশন, _. ইংয়াজের বজ্নাদী কামান, কন, টার! 

রিল. এ বিধাতার রক্তিম নয়ন ।.. ২ রা . গ্রভীর গঞ্জ? নি করি, 
: দিননি মগনললাটে. উদিত হইতে, না 0. লাশিতে, সনু অনি, রা 
আই 2৬ সি দিনঃ উশরিল কালাস্ত, অনল 1: 
জিনের 4 মিন মদ, মা আবার আবার যেই. কামান গঞ্জ টা 

- ক্কাপাইয়। রণগ্ুল, .. নি  সউঙ্গরিল- ধমরাগি রি ধু 

- কাপাই 9 ..:* আধারিল দশ নিশি; রা 
/ জপ আস্্বন, উঠিল সে ধ্বনি) 0. গ্রজিল সেই গন্ধে বিটি বাঁজন |: 

[লিটন নিক রজ ধমনী ভিতরে»... আবার আখার সেই কামান ূর্দীন। 
্ ৰা রি - মাতুোলে শিশুগর্ণ। ... কাপাইয়।, ধরাতিল্ঠ, | 
0551 সরিলৈক আক্ষালন, | .  বিদররিক়া রনস্থগ। 
ছিঃ উল নি রোগী শয্যার উন ৪3০] শি যে বাপ রে 

পির 

ত শ -- ৮ ক 

৭ 

রি রো 

রি 



7. গজ্জি? লি মে [হনলাল “নিকট এমন” 

ৰা ভারতে পারিনা ক্ছান করিতে বিশাম, 

ৃ 

লা 

]  জ্ছিত ঠাড়াইয়া আছ এক ধারে!” 

্ ৃ মা ্  

. গণিতেচছে লহরী ফি পয 

১০০০) ৭০০ পাপ রপস্্ লুস কর পল জাত (410৮২ 4১০৯৮, আও আও লিজ এর 4 

ভি ্  পলাশির মু ...... ৯ | 
চিনির কিন ক নিন রিনি 27 *-্প নি কত পতিতা 2৪৬ 5 5৬ জন্চ চ্ ভড ৪ তার ৪ ও ডা ৪ জতাচি জ্ঞাত ডও ভরডিরর নিত নিত টি ক এক এডত এ বর সতত কতলরক লব জতভত ৪০ 8 9 

রে না সর্ধনাশ সুখে হারার রা একটা গোলা রন বধ, 
বয়স বাজিল পায়ে 
নগেই সাংঘাতিক ঘায়ে, 

ৃ ডঃ নি রি ল ছই্ মির অদন' পতন]. 
 পরন্প প ভীষণ বদ্ধ বর্ণনা আমর বঈভাঁষায় 

আর পাঠ করি “নাই. সেনীপতি মির-] 

দের মৃত্যুতে নবাবের সৈম্যগণ ভয়ে রণে 
ভঙ্গ দিয়! পলাইতেছিল' এমন ' সময়, 
বিজ্রকেশরী হিন্দু সেনাপতি মোহনলাঁল 
.ক্ষত্রিয়োচিত: গাভী ও বীরত্বের সহিত ॥ 

বলিতে লাগিলেন £- 2 | 

পীড়ারে ড়া রে ফিরে, দাড়া যবন,। 

দাড়াও ত্রিয়গণ, | | 

দি ভঙ্গ দেও রণ, 

শায় বন্ব-সিংহাস নন, 

-স্ায় স্বাধীনতা- ধান; 

ফেতছে ভাসি সব কি' দেখিছ গার ্ 
“সামান্য বণিক্, শ্ই শক্গণ ন নয়, 

দেখিবে তাঁদের: ছার, 
 দ্বাঁজা, রাজ্য বাধসায়; 

 ধিপণি সমর: ক্ষেত্র অর বিনিষঃ”ৰ 
“নিশ্চয় জানি রথে ইলে পরা জয়, 

দাসত্ব, শৃঙ্খল ভারঃ 

 খুচিবে না জন্মে আর, টু 
অধীনতা বিষে হবে জীবন- গার 
“যেই হিন্দু জাতি, এবে জা 
. স্লেই হনাতি সনে; 2 

নিশ্চয় জানিবে মনে, | 

. প্আা্গি এই রণে ঘি কর পলায়ন, 
_মনেতে জানিও স্থির, 
কারোনা থাকিবে ্ খর. 

 সবান্ধবে যাবে লবে শমন'ভবন 1” 

“ৰীরপ্রসবিনী যত ঘো গোলরমণী, 
ন! বুঝিন্ু কি প্রকারে, 

প্রসবিল কুলাঙ্গারে, : 

চঞ্চল যবন-লক্ষী বুঝিন্থ এখনি টি 

-অবাবের মাথ! খেয়ে।, রি রর পরাইলি যে গলায়, 
কেমনে মা নল ধেয়ে, | ূ বলনা রে ্ ি লজ্জায় 

জিন মর়িবি ওরে ববন-সস্তীন | পরাইবি। সে গলার দা ীঘণ ৮ রঃ 

্ তি 1 ছিছি একি! হা ধিকু তোমারে টা 
রা “কোথায় ক্ষতরিয়গণ সমরে শমন, 

ছিছি ছিছি একি! কায. 
ক্ষত্রকূলে দিয়ে লাজ, . 

কেমনে বন হায়! 
কাষ্ঠের খুতুল প্রায়, 

“ওই! দেখ, ওই ষেন চিত্রিত, প্রাচীর, .. 
ওই তব বৈনাগণ, 4  স্বকুলে দিলরে চি 

“ নীড়াইর়া অকারণ): 1৮০. এমন কলম্ককালি, 

পুগালের কাধ, হযে সিং হের কার ডি 

(পপ্রণয় কুঙ্ছমহার রে-ভীর চা 15 

্ কষ্ন শত্ররে পৃষ্ঠ করালি নি 1”
 রর ১১ 4 3 

রঃ “বীরের সস্তান, ত্তোর
া রীর অবতার 

রি 

একই শুঙ্ঘলে দবে হবে, নি 1৮: | 

সপ ০০০০ ২ ও রি চি জি লীকিনিনি গে কছিতিতি 

৮. কসছ হালে "সি নিত সিরা 
চা ৮35::282 উউ উহা তি এর হা সই হী গার 

2 ২. ১৩ প্রি লতি এলি ১ ০০৩ 2.৯ তত হাতল তিল 2 ই হা 



পাত নিউরন র্যা ৯ পি পপ পা রন আর জর জপ 

সা মারি এ 
পর চে ক , 

|| চে ক ৰ সত ও 
মির ॥ 

এন 1. রি ্ 

টু বা ০ বিরাডেদ শশী থা সপ 

'কেসনে বাহিত ফিরে সমানে, 

- 1" 0 ফেমনৈ দেখারি মুখ)... 

ঘর জীবনে ফি আছে সুখ, | 

[ দত তোদের যত হাসিবেক লাজে 
] ্  ক্ষতির একমাত্র দাস দহায়, 

সে. বীরত্ব-গ্রভাকরে, 

অপি ভীরু! রাহুকরে, 

রর রে কেমনে, ফিরিবি ঘরে ক্ষি ছার আশায়? 

র্ “একি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান; 

১ রাখির.রাখির মান, 

).... যান্ধ যাবে থাক, প্রাণ 
0 সাধির সাঁধিব সে প্রভুর কল্যান 1” 
] “চিল তবে ভ্রাতাগণ চল পুন্ধ্বার; 

দেখিব ইংরাঁজদল, 
শ্বেত অঙ্গে কত বল, 

রা আ্স্থতে জিনে রথে হেন সাধ্য কার?” 

|| “বীর-গ্রহাতির পুত্র আমর! সকল, 

রা ন| ছাড়িব একজনঃ 
ভী, কভু না ছাঁড়িৰ রণ, 

রর ৃ নি অঙ্গে রক্ততোত ন হলে অচল 

: + | বদেখাৰ ভাঁরতবীরষ্য দেখাব কেমন? 

লে দি হীমাচল, 

করে তার রসাতল, 

রে | না পারিবে উলাইতে একটী টা 1 

ণ রঃ তারা প্রভীকর উপাড়িয়। বল
ে? 

্ না.  ভূবাস় পিদ্ধুর জলে, 
হা (তথাপি ক্ষত্রিয় দলে, 
. ৃ  | টন্াইতে না পারিবে বলে কি কৌশবে 

ৃ “হে না! [বিল আর চল ভ্রাতাগণ, : 

, চলল দবে রণস্থলেঃ 

৮ 
কল জব ওগরককজউিকজিজক হজ ৮ক৬ এচর৬৬৯ উঠত 

দেখিব কে.জিনে বলে, রঃ , এ 
রব জবর মধ্যে যেন অশনি লম্পাত। । || ইংরাজের রক্জে, মা করিব গন ? 

শন গা | জ্াষঠ ৯২৮২1] 
চদা গতি দিব ৬ রা ৪৬৪. ৪ রওজ৪৪, 

1 বাহুর কার্ধ্য করিবে ণ ভয় করো না ॥ 

৮. চর ষত্রিয়দল, করিল ২ ঘবন, .... 

তি বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অন্ত্রের র্যা, . 

০৮৮ রক্ত হল 2 

ধন্য. | মোহনলাল! ধন্য! ভুমিই: শেষ | 
| হিচ্দু যাহার, মুখে আমরা, এরূপ অপ্রতিম. 

বীরত্বের পরিচয় পাইলাম |. ধন্য? নবীন! | 

ধন্য তোমার অমৃতনিঃ সালিনী' লেখনী! 

মা ব্রিটনেশ্বরি ! হিন্দু সেনাপতি অচলা রঃ 

প্রভৃভক্তি ও অসীম সি, অবলোকন . 
করিলে? এক্ষণে অকর্পটহদগ্জে বল দেখি |. 

কোন্ জাঁতি হিন্দুীতির ন্যায় বিদেশীয় ও ৃ | 

বিধন্্ী গ্রভূর' জন্যও . মমরে প্রীণ- দিতে ॥ 
পারে? বল, সা] এরপ বিশ্বাস আর ] 
কোন সেনার উপর ন্যস্ত করিতে পার | 

কি না? যদি ম] পার, তবে রাজর্ষি 

আকবর প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুদিগকে দৈনা” | 
গতো বরণ না কর কেন? মা! যদি || 
ভারতসিংহাসন অটল রা (থিতে চাঁও তবে ] 

হিন্দুজাতির উপর. এই শুরুভার অর্পন: 

কর। দেখিবে ইহারা তোমার সহ্ত্র. 

৪খ ওরার জাজ কাক রাদি ক ও জবর ডাক ক রগ 

|| নিশ্চয় জেন যে হিন্দুজাতির হৃদয় 

নও ৪কতায় কখনই কলঙ্কিত হইবে 

না। শত সহস্র গ্রলোভনও তাহাদিগের 

মনকে বিচলিত করিতে পাঁরিবে না ঢা 

হিন্দুসেনাপতি মোহনলালের বাবাঃ পু 

জর্জরিত হইয়া £--.. ০ 

ূ  যেমতি জলধিজলে, রি 
্ - প্রকাণ্ড তরীদলে, . 

ছুটে যাঁয়, বছে যবে ভীম রঞ্জন ]. 

তোপের গর্জন, ঘন, 

ধুম অগ্নি উদদীরণ.... 

শে রঃ ন্ জল চি ৯ 
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৪ 

ছি কমা ভূ্াধবনি হুইল. জন 
্ পক্ষা্ হও যোস্ধাগ গণ, 
0 কর অন্ধ সম্বরণ). 

| ]. [নবাবের অনুমতি কালি'হবেংরণ-1ঈ 
|. নবাবের এই আকন্মিক. ঘোষণা. শ্রবণ 

ড় কর |. ভাহাঁর দৈনোরা য়েমন হতবুদ্ধি 

| হয় দড়াইল,--যেমন তাহাদিগের এক 
] পা টলিল-অমনি £--... 
৮, ইংরাজি শজিন করে, 

| ইন্জ-য়েম বর্জ ধরে, 
| ছটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন। 

| কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায় 
্ লাগিল $. শঙ্গিন যায়, 

-.. বরিষার ফোটাগ্রায়, 
| আঘাতে আঘাতে গড়ে যবন ধরায় | 
|| বম্ ঝম, বমূ. করি ব্রিটিপবাজনা, 

|. ক কাপাইয়া রথস্থুল).. 
ৃ কীঁপাইয় গঙ্গাজল, 
| আনদ্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণী!) 

| | রথ ত হ্ইয় পড়ি অচল উপর, 

|. শোণিতে আরক্তকায়, 
.. অস্ত গেলা রবি, হায়! : 
অস্ত গেল-যবনের গৌরবভাদ্বর | 

. ৬ মহসা,য়রনিকা পতিত হইয়! 
ঁ বরমিতে বনদিগের তিনরশীলর | 

পর্ম্যবসান কবল. 
. এরূপ [আকস্মিক থে পত্র প্রচ 

] হে এই সমর? | 
ড কে বলিতে পারে? 
নখ কবি যে গভীর বন্য কে 

৯৮৩ ৪০লটিউত চ৬৮ ১৬৪৬৯ ৬৬৮আা চে 8এ। 

গা পরা হত ঃ 

পরিচয় দেওয়া, যাইতেছে £ 8 
নিতান্ত কি দিনম্ণি ডুরিলে এবার, | 
ড্বাইয়া বঙ্গ আদি শৌকসিদ্ধ' জলে ?.. 
যাও তবে, যাঁও দেব, কি রা আর পি 
ফিরিওনা পুনঃ বঙ্গউদয়-আটলে-; 

কি জন্যে বল না আহা. ফিরিবা আবার ?. 
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন ১. 
আত্বীবন কারাগারে বসতি যাহার, . 

| আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কার? 
। যদবধি হইবে না দাসত্বমোচন,. 
এস না ভারতে পুনঃ এন না তণন।, রী 

এস সন্ধে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার | 
নক্ষত্র-রতন রাজি করে ঝলমল ?. 

কিন্বা শুনে ভারতের ছুঃ ধসমাচার, 

কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল। 
তাহে এই রক্তবিদদু: হয়েছে নির্দত 

এস শী, প্রশারিয়। ধূষর অঞ্চল, রঃ 

| লুকাও ভারতমুধ হে অবনত? 
আবরিত কর শীক্ত এই" রণস্ছল) ও 

রাশি রাশি অন্ধকার, করি লা ্ রা 

নুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন চি 

দেই দিন যেই রবি গেলা অস্তাচলে, ৭ 

রা | ভারতে উদয় নাছি হইল আবার; পু রি ? .- ও
 

রি, গঞ্চশত রব পরে দূর নীলাচল”... 

দে হাসিতে সত কটাক্ষ তাহার; রি পা 

এ]. কিন্ত পলাশি্ে যেই নিবিড় রং ট ] 

করিল ভিন ত ভারতগগণ রা ৃ নু র্ 

পিকনিক ২৪৮৪ তত ৬ তত ৪৬৮% ০৪০ ৪৮০ ৫ ৪6৪8 রর ০০০০) ৪৪৩৪ 

| সিল পরযাবসান করছ তাহার: 

[ ছুই একটা. নিষ্নে উদ্ধৃত" করিম, তাহার. 
1. রমধীয় কবিত্বশক্ষিও গতীক় হরয়ভীবের 

১+-888 রি তা 

কি সশাশা সপন এপস ক ১ কিনা পট 

সম তা তত পট 

-শস্িসপ পা এত ০02 ক 2০ শিক 

সই একি জট ইক 

১৯১৯ ৩ পতি তি 



পা পাক 

15" 

টা শাল ৮৪৪ ৮৯৮ পাত 

ৰ টস গু এই"অনস্ত জল. 

গলাশির রণরক্তে দিয়ে বিসর্জন রর 

কল্পনে, সে কথা মিছে ক কি কারপ ্  

থাকুক পলাশিক্ষেত্র এখন যেমন; 

' থাকুকু শোঁণি সিক্ত হত যোদ্ধ, ব্লঃ ঃ 

প্রত্যহ ভারত অশ্রু হইয়া পতন) 

অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল; 

ও. 'পলাশির জেতা 

রে লু বি হল যোগ্য আর কিছুই নাইঃ__ 
| হাঁ | মাতঃ বভূমি! ব্দিরে জয়, 

| কেন রশ বিধি করিল তোমারে া 

| ] গরাণে বধিতে হাস! কানে. 
] বি মবরন্দ নাহি হতো সখাসার 7: 
0 পাইত না অনাহার-ক্রেপ কা 
| হপ্রদরিনী যদি না হইতে হায়, 
] (উচিত না বঙ্গে আজি এই হাহাকার ! 
ডি আফিকাঁর মরুভূমি, হ্থইস পাঁফাণ, 
; [হত যা, তবে মত! ! তো মার সাদ 

আপন 
নপগ পাস 

ৃ (হইবে কি স
েই রৰি উদ্দিত

 কখন . 1
 

(জগতে উদয় অন্ত প্রক
্কতি নিয়ম). ৮. 

ৃ কিবা জলধরদছা
য়! থাকে কতক্ষ রগ নে ৮ 

) ঘে আশা ভারতবাসী চিরদি
ন তরে, ৮] 

জব প্রে দগ রণ 
] 'বলে না, ্মরৈ নী, ভেবে ভাবে না অন্তরে) [ বঙ্গের গৌরবন্থর্যা হতো বিভাসিত 

 প্ষমপর্গে নিয়লিখিত কবিতা ছুইটা | ব 

ব্রিটিস বীরগরণের 

' মদ্যপান কালীন গীত ব্যতীত উল্লেখ, | 

0 কেন ধুর বিধি করে ধাম 7. 

৪৮ ভার রাড 8৮৫ ক ৯৯৬ ₹৮০১৯৯৪ উজ ভিউ নিও জা চ্জ রি চে ৮৩৩ জচশ ডজ ও 

হইত ন! রা সী কলেবর 

রর ইইতৰ না এইপটনারী; স্কুমার ). 
[ ধমনীতে প্রবাহিত হতো। উর: 

| রক্তআোভ; হতো বক্ষঃ বীর্যের: আধার রে 
৷ আজি প্রা বঙগভৃমি্ুহইত পুরিত: : 

বাঙ্গালার ভাগা আজি হতো অনাতর: 2 .] 

1 কপনে ! সোছুরাশীয় কায নাই'আর,.
 

1 টিন শিবির ওই সম্থখে ভোমার! 
এত উদ্দাহরণ, প্রদর্শনের পর ইহা 1. 

-বল! বাহুল্য মাত্র যে “পলাশির দ্ধ”. রঃ 

বল ভাষার এক অমূল্য রড | আমরা ইহা, ৃ . 

হইতে যে সকল উদাহ্রপ উদ্ধত করিয়াছি | 
তাহাই আমাদিগের বাকোর সতত] বিষয়ে | 
বাক্য প্রদান করিবে ৷ উপসংহথা হা র কালে |. 
আমরা অন্তরের সহিত কেবল এইমাত্র, 

প্রার্থনা করি_যেমন বীরবর সেকনদরসা. 

আঁপন উপধানের অধংস্থলে একখানি, 
এ করিয়া ৷ হোমরের দ্ইলিরভূগ রাখিতেন, |: 

_ ) সেইকপ ফেন' গ্রতোক, বঙ্গবাসী আপন, 
“আগ উপধানের নিয়ে এক খানি করিয়া, ূ 
্ঞা টান “পলাশির যু” র রাখেন এবং. 

[সময়ে সমন, ই পাঠ করেন। আহা, 

ক পাই অধুমিত হি! ! 



রঃ ষ্ঠ সহ ॥. 
রি জর অওিনিঝক। টা ৪৮৪ পি, তক 8 ৪৮০০৮০১৪২৪৩৮কক৪ সে ৪৬৪7 জা উজ ৪৪৪8৪৫৪ রা 

ৃ কাজ 8 ॥ টি ন 

৪1৫ রর 
দা 815০৮ এ 

্ 

ঢং রহ হন। ১৮৩৪ খ্: তিনি বা 
ঘা? রিপজিটরি” নামক ' মাসিক. পত্রিকায় 
[| চলিত ঘটনাঁবলীর' উপর «“নোটস অন্ 
| “দি নিউস্পেপারস” নামক কতকগুলি 
[ঃশরন্তাব রচনা করেন। উক্ত পত্রিকার 
[সম্পাদক ফকৃস একজন বিখ্যাত রাজনৈ- 
] 'তিক বাগ্ী ছিলেন। : ইনি পরে পালিগ্না- 
মেন্টের এফজন মভ্য নির্বাচিত হুন। 

ৰ 'পরিচয় হয়, এবং ইহারই অনুরোধে মিল, 
| তীয় পত্রিকায় আরও অনেক গুলি 
[বিষ নিখেন+ তন্মধো “থিওরি অবৃ 
ইট ” নামক, কবিতাবিষ্যক পরা 

- ডেআরটেলন্স নামক পুস্তকে অস্ত 

]: দত ভাবে অন্যান্য যে সকল: প্রস্তাব 

[রে মধ্যে উপজমণি কার 
(রেটোলিখিত ডায়ালগ সকজের সংক্ষিপ্ত 

রা সর মিলের চে . 
+ ০০ শা লা ৬ ক চারার নি 

11 লা, ১৫1 কাছ নয ১ ৪০25) এর? নে 
র পু , ॥ 

৫ রি ও শি ক 

) ৮১৪, ৪ 41] ্ রঃ তে তা রর রর ডিন দু রি 
শি টি) 

॥ 8০11: 7৮ %& 

। ' ঃ চা ॥ 4 1 ৪ শ 
& ঃ & 

ঙ 
পু ৰ ॥ এ 

. ॥ ৪ 

পু 
7 । 

৭ 8 । ই 

ইঙ্কার সহিত এই সময় মিলের বিশেষ 

|] নির্কেশিত হইয়ছে। সংবাদপত্রে. ব্যতী- | 
ও. :৯৮৩২৯৮৩৪ পর্যন্ত. তিনি 

“রচনা, করেন, সে সমস্ত একত্র করিলে 
| এক, খানি দীর্ঘ গ্রন্থ হয় নেই বক] 

টনি 

টার রিভিউর াধিকার ও ক্রয় য় করিলে [ 

হু * ও 

রি পু চর পা / 01" ্ 

. 1. পর! । : র্ দিত, ছা 
কি ্ 

। টু 

৮ রঃ 
ভওলওার জনও ৮৫৩ তা ডঞ। জ৪তলিকক৯ ২১: ৯৯ হর ক্ছজক ৯২০০০৪০৭৮১১ 

টি মল 

ন্ রত | 

1.4 1১ জপ পর). 

0৯ ৮৩ পরা ী বনের ঘটনাবিলী। 
রঃ খ্ঃ মিল্, এক্জানিনার নামক 
পাক ক ফন্ ব্ধঙ্কের মনি তদীয় 

বিবরণ এবং বেন্থামের 'ঈর্শলর উপর রঃ 

টিগ্নী বিশেষ গৌরব লাভে করে|: | 
এই সময় মিল, তীহার পি, এবং 

তদীয় পিতৃবন্ধুদিগের মধ্যে দার্শনিক ঃ 

র্যাডিকালদিগের মুখবন্ত্র স্বরূপ একথানি 
সাময়িক পত্র ও সমালোচন প্রতি? তকরি- ] 
বার প্রস্তাব হয় | ওরেস্ট মিনিষ্টার রিডিউ | 
প্রথমে এই উদ্দেশ্যেই সংস্থাপিত, হয়। | 

(কিন্ত নান! কারণে ইহা সে-উদ্েশ্য সাধন |] 
করিতে গারে নাই | এই প্রস্তাব-অনেক | 
দিন. হইতে চলিতেছিল, কিন্ত অর্থাতার 
প্রভৃতি নানা কারণে বহুদিন পর্য্যস্ত ইহা | 
কার্ধে পরিণত হয় নাই। অবশেষে | 
৯৮৩৪ খুঃ সার. উইলিয়ম 'মলেসওর়ার্থ . 
নামক এক জন. দার্শনিক এই ুরুভার.. 7 

গ্রহণে সম্মত হইলেন। | অর্থও বিদ্যা উভকবে | 

তেই তিনি এন্সপ খুরুভার, শ্রহণের খে, | 
তথাপি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে মি. 

নু 'সর্কোৎকষ্ট। ই 'রস্তাবটা তাহার | এই পত্রিকার ষম্পাদকীয় তার: গ্রহণ: না; 
করিলে: তিনি ইহাতে হস্তক্সেপ; ক ভে] 
স্বীকৃত হইলেন না।. সথতরাং মিল ] 
ভার গ্রহণে সন্ত হইলেন । এরই পরিকা 

(প্রথমে লীন. স্লিভিউ: নামে প্রকাশিত | . 
হয পরেন [লেষ, ওবার্থ, ওয়েস্ট মিনি 
টার রিভিউএর. স্বত্বাধিকারী: জেনে- | ]. 
রন টি নিকট হইতে ওয়ে্মিনি- | 



৮ শপািসাীপিপা পদ জজ উপ ১ 

দুং ৯৬ ] রী পা  আর্দাদশন টা 
1, 

তং] .. নু 21 পাপন রিনি বিজলি কিডজ পাননি গহ৮এব2নতি+। মাপ ০৬৪৯০ রএ০ হর রহডডড৪৫৬তলজতগাভডঞরকী * চজজওক্চ্জ ললওক্জলকজগওখালং "ও করত রত (৪৫8৮৩ লর াগাভতজরক  হগজওক্জহ্জ ললওজ্জকগওকলও- এ) £ 

1 এই ছুই: পত্রিকা 'একভ্রীতূত হইয়া 'লগুন, কায় শ্রচারিত হত লারিগণ। কি ও 

| আবহ য়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ : নামে | মিল, ইহাতে, পরিতৃপ্ত, হইতে পারিলেন 

' গ্রকান্সিত হইতে লাঁগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব না। তিনি এ সকল পুরাতন মতের 

7 হইতে. ১৮৪৩ থূ পর্যযত্ত এই পপ্রিকার | পার্থ নিজের নৃতন মতসকলও সনবি- পু ক. 

রা সম্পাদনে মিলের অধিকাংশ সময় পর্ধয- | বেশিত করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশে | 

্ বসিত হয়! এই পত্রিকার প্রথমাবস্তার় “তিনি এরূপ নিরম' সন করিলেন যে] 

ইহাতে সম্পূর্ণরূপে মিলের মতসকল ব্যক্ত ূ । প্রত্যেক লেখককে: “আপন? আপন নাম ] 

হয নাই। মিলে অনেক সময়. স্বাক্ষর করিয়া বা! কোন সাঙ্কেতিক নামদিয়া, া 

খা অপরিহাধী সহচরবৃন্দের মতের অন্ুবর্তন ূ আঁপন আপন প্রস্তাব গ্রকাঁশিত করিতে || 

|| করিতে হইত। এই পত্রিকা দার্শনিক 
|| ঝ্যাডিকাল্ দিগের মুখয্ত্বরূপ ছিল বটে ; 

| কিন্তু ছুঃখের বিষয় অন্যান্য দার্শনিক 

| গুরুতর বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইত | 
| এই পত্রিকার সম্পাদনে জেমস মিলের 

শু পীড়া পর্যন্ত ইহার উৎকর্ষ -বিধাঁনে 

রা তল্লিখিত প্রস্তাবাবলীর অন্তভূ তি অর্ধ । 

(পরিজাত তীয় মত সকল এবং তীয় রচ- 
রা ৃ মার ওজস্থিতা ও বিশদতা। প্রভৃতির জন্য 

খা এই. পত্রিকা 'তীহার নিকট হইতেই 

রা ৰ বিশেষরূপে - জীবন ও বর্ণ, প্রাপ্ত হয়|. 

সাহায্য সকলেই বহুমূল্য বলিয়া মনে 

| করিতেন এবং তিনি জীবনের শেষ | উপর ঘোরতর আক্রমণ করেন। মিল্. 

হইবে সম্পাদক কাহারও মতের জন্য | 

দায়ী নহেন। তিনি: কেবল এই মাত্র | 
দেখিবেন যেন প্রস্তাবগুলি পত্রিকার | 

ৃ ব্যাডিকালদিগের, সহিত মিলের সর্ধদাই | উপযোগী .হয়। এই সময় স্থবিখ্যাত 

পদার্থাবদ্যাবিদ্ অধ্যাপক সেভ্উইক্ লক]. 
এবং পেলির উপর প্রতিধাদের আকারে; | 

বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান ও হিতবাদ মতের 

সেভৃুউইকের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে 

0 প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ; একটা প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাব 
উপলক্ষে তিনি হিতবাঁদ প্রভৃতি মতসন্ব্ধে (| 

তাহার যে সকল সাং হরি. তাহা | 

(ব্যক্ত করেন। : রি 

মিল্ পিতায় দহিত ডাহা বতদুরমত- | 

ভেদ ছিল বলিয়া মনে করিতেন) উহা-: ৰা 

] মিল, পিতৃলিথিত' প্রস্তাব সকলের উপর | দিগের মধ্যে, বাস্তবিক: তাদৃশ, মতভেদ? ; ও 

রা আহার মন্পাদকীয় ক্ষমত| প্রকাশ করিতে ছিল না। বিতগ্ডার সময় না'হউক « অন্ততঃ: ॥ 

টু পারিতেন না) অধিকন্তু সময়ে. লময়ে ! সহজ অবস্থায় পিতা মিলের - অনেক । 
সু তাহাকে আংশিকরপে নিজের মত সকল ] মতের অত্যতা। দ্বীকার করিতেন, এবং] 

পরিত্যাগ করিতে ইত | এইরূপে প্রাচীন কাঁধ্যতঃ অনেক: উদারতা প্রদর্শন: করি: 

| জনে মিনিষ্টার রিভিউএর মতসকলই, তেন| : এই সময়ে 'জেমল'মিলের “ফাগ্। 

] কিকিৎ পরবর্তি হ হয়া এই ন মর শি:  মে্টা অন্ ্যকিটরত ন নামক কতক নি ]. 



তু [বা জীরনের সীমা: 

| টি, ডি ্  
| লারা রাবার ন্রব বরকত 1 | 

ছা ৰ টি ও সি হয় মিম্ এই পুস্- ক্রমেই অবন্ত হইতে, থাকে এরং ং তাহার ] | 
রঃ পীড়া ক্রমে - ক্ষয়কাশে .পরিপত হয়। | 
+ (কিন্ত ষে-প্রকারে ইহাতে ম্যাকিন্টসকে ! অবশেষে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া 
/ “আক্রমণ করা হইয়াছে তা নায় ও | থৃষ্টাবের ২৩এ জুম, স্তাঁরিখে তিনি মানব: । ৃ 

লীলা সম্বরণ করেন। জীবনের .শেষ | 
ৃ কার, করিতেন 'আঁহলাদের ব্ষিয় এই | দিন পর্যাস্ত তাহার মানমিক বৃদ্ধিনিচয়ের র্ 

|| কের ভূয়লী প্রশংসা করিতেন, বটে) 

| ভদ্রতার বহিভূর্তি বলিয়! যুক্তকষ্ঠে স্থী- 

জন ন্ট পে জীবনবৃত। ূ 
এল ০৯০৩৭ ৬৭ ৪লইও ০৪০৮৩ ৯ উর কউ ৯৪ কও ৩$$ল দত তত ৬০. ০৩০৮জারউ৪ 5১৫ শশ৬কল চবির উজ ক ও রজার 

না যে এই বময় “ডিমোক্রেসি ইন্ আযামে- | নিস্তেজ ভাব উপলক্ষিত. হয় নাই 
| রিকা” নামে উক্কুইভিলির একথানি গ্রস্থ প্রাণী ও বস্তমাত্রের উপর তাহার যে] | 
] প্রচারিত হয় । - ইহাতে রাঙ্ষনীতিঘটিত | বিশেষ যত্র ছিল, এক. দিনের জন্যও: | 
| গর্ধ সকল যে প্রণাদীতে মীমাংসিত | তাহার হাস হয় নাই। নিকটবর্তী] 
] হইয়াছিল, তাহা জেম্ ন মিলের প্রশাজীর | মৃত্যুর বিভীষিকা এক দিনের জন্যও: 
ূ সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাপি জেমূন মিল, তাহার ধর্মবিষয়ক মত সকল পরিবর্তিত 
এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিতেন । করিতে পারে নাই। তাহার প্ররান সখ থা 

ূ তিনি বলিতেন যে টক্কুইভিলি সাধা- এই যে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন 

এ রণতন্তের স্বপক্ষে: ও বিপক্ষে যাহা বলি- | অক্রান্ততাবে জগতের হিতসাধন.. করিয়া 

] ফ্লাছেন সে ছুয়ের তুলনা করিতে 

হয |. আর একটী আহ্লাদের বিষয় ৷ অনেক ছিতি তি সাধন করিতে পারিতেন 1. 

|| এই যেগিল্_.এই সময় সম্মিলিত রিভি, 
| ] উএ দল সম্বন্ধে যে প্রস্তাধটী রচন! 
করেন, এবং যে. প্রস্তাবটী পরে তাহার 

] | “ভে্ারটেলনষ” মামক গ্রন্থে পুনমুদ্রিত 
| হর, জেম্স নেই প্রস্তাবটার বিশেষ প্রশংসা 

ও তাঁহার পিতা--ইহা দিগের উভয়ের মত 

সাহিত্য ও রা নীতি, বিষয়ে. দেশের 

 মধো তাহার স্থান অতীব ; উচ্চ ॥ উনবিং শ] 

শতান্দীর. বংশধরগণ,--য হারা জেমস: 
মিলের লেখনী হট টিতে অনীম (উপকার. | 

লাত করিয়াছেন _-যে. তাহার, নামের | 
|| করেন। এই: প্রস্তাবে মিল, অনেক নৃতন তত উল্লেখ করেন না, ইহা, স্বাহাদিগের | 

মতের, অরতারণ,করেন।: এইবূপে মিল ; পক্ষে গৌরবের. বিষয় লহে। ইহার, 
ছইটা কা [রণ নির্দেশ করিতে পা ্া য় । | 

ভেদ ক্রমেই অপনীতহুইতেছিল, এয়নসময় | জেমস মিলের যশযুয বেন্থামের যশঃ- || 
| সহদা 'অকালমৃত্যুআলিয়া 'জেম্স মিলের | সুর্যের উজলৃতর কিৰখে, স্নান ও ও নিশ্ুত 

নি দশ. করিল। 
৯৮৬৩, মস্ত. বম হার স্বাস্থ্য 

হইয়া গিয়াছিল।.. কিন্তু জেম্স মিলু ক. | . 
. নুবর্তক | ৃ ূ  | ৃ খনই. বেনু নামের শি শি্যা 

৯৮৩৬] 

গেলে | ছেন। তাহার প্রধান ছুঃখ এই যে তিনি ]. 

| স্বপক্ষে যাহা! বলিয়াছেন তাহাই অধিক- | আর কিছুদিন জীবিত থাকিতে পারিলেন 

| তর যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয় গ্রাহী বলিয়া বোঁধ | না। তাহ! হইলে তিনি জগতের আরও. রা 

রর সর জে ্ সপীপসপা টপস পাপা সপ পা পদ পাব পপ পা পপ স্পা পপ পা পাপা পাপ পাপা সপপাপপাপাশ পেশ পাপ পপ পাপা আপ পপ পপ পপ স্ব পা 

পপ 



নু নে) মর; তিনি ভাব সময়ের: শক | | লোকের নিকট, তব রর নত জানত রে 
3 কন্তঅদিতীয় স্বাধীন চিন্া-শী বাতি এই যে যদিও, ভহার মতা সাগ-?] 
4 দ্বিশনেন।। 1. 'অতীত বংশধরগণ্ তীহাদ্দিগের 

| উ্তরাধিকারিগণেকর জন্য যে সকল: রে রে 
| স্বাধীন: চিন্তারত্ব রাখিয়া! গিক্সাছিলেন, (7 
| তিনিই সর্ব প্রথমে সেইদকলের : মূল্য 
| অঙ্গধাবন করেন, এবং তিনিই সর্ধপ্রথমে 

| আহাধিথ্বের ব্যবহার করেন । বেন্থাষ ও 
1 তাহার মনের, গঠনের বস্ততঃ অনেক বৈল- 
খু ক্ষণ্য ছিল। : তিনিও বেন্থামের নকল 

| উচ্চগুণের অধিকার প্রাপ্ত হন: নাই।। 
|| এরং বেনখামও- তাহার সমস্ত উচ্চগুণের 
আধার. (হইতে পারেন নাই। . জগতের 
অসীম উপকার সাধন করি! বেন্থাম 
ফের যশোরাশি প্রাপ্ত হইাছেন, 

1 হজম মিলের অন্য.সে. বশ. পরর্থন। 
করিলে আমর! আোঁকের. নিকট উহা" 
1 সাম্প্দ হইব । . বেন্থামের. ন্যায় তিনি 

| মানব চিন্তাবিভাগে কোন বিষ্লব উথাপিত 
1 ৃ করিতে-পারেল নাই, কোন নৃতন | টি | 

বু বুংমাধিত রুরিতে পারেননাই। কিন্ত তিনি , | 
বেন খায়ের প্রতিভার উজ্লতর কিরণের ; চরিত্রপরভাবে তিনি তাহার, নমলাময়িক . 

| জহাম্যে জগতের যে. নকল  হিতমাধন বংখধরদিগের.অ [লোককেক্স্বরূপ ছিলেন। | 

করিয়াছেন নে সকল গণনায় ন। আনি- রী ভপ্টেয়ার যেমন ফান্মের ঘার্শনিকদিগের ৃ  ৃ ৃ 

'ঝেও, বেছথাম বাঁজন্য কেহ ষবেরিযয়ে | অগ্রণী. ছিলেন,  ইংলগডে- মেইন ]. 
কি ই করেন 'নাই-.সেই: বৈষ্লেষিক | জেম.স মিল দার্শনিক ্যাডিফ্যাল দিগের || 

ূ জিবেনিকাল জা! নে ই" যাহা: 'করিয়াছেন, ] দলপতি ছিলেন। ইনি ভারতবািদিগোর রর 
চি তাহা তেই ইহার নাম ভারী বংশধর দিগের 1 অতি আদরের ধন__যেহেতু ইমিই 'সর্ব- |. 
[্ অতি আদরের ছ্রিনিস 'হইধে 1 প্রথমে হুমন্ত্রণা দ্বাযা ভারতবাদিদিগকষে' রা 

াম্দছ-নাই। আর একটা .কারণ--যা- | বণিক্স্দায়ের-... অত্যাচার হইতে |] 
| হাজত হার মাম জোড়া শত ভা, ১১০ ফিরতে: চা করেন ৬৪ ৬8০ ্ 

পতিযোমিক ষ্ট 
রোমান, টা শে 'আদর্শব 

শত াীর শে চি বলিয়া পরিদিজ। ্ | 

হইয়াছিলেন। তিনি. অষ্টাদশ .শতান্বীর 
চিন্তা ও.মতনকল পরিবর্তিত ও পরিশো- | 
ধিত করিয়! উনবিং ং₹শ শতাক্দীতে, আনয়ন, ৷ 

করিয়াছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর প্রাঁ ৃ  

রস্তে অষ্টাদশ শতাব্দীর রিরুদ্ধে যে ভীষণ 1] 
অভ্যু্থান উপস্থিত হয়, .জেম্স. মিন] 
তাহার ভাল মন্দ কিছুতেই সংক্ত | 
ছিলেন না... অষ্টাদশ শতাব্দীকে একটা ৃ  
সথমহত যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা ৰ 

যায়| এই যুগে অনংখ্য বড় বড় লোকের | 
জন্ম হয়।. জেম্স হিল, স্বাহাদিগের || | 
উচ্চতমের -দৃহচর। তাহার .রচন। ও. 

০. ০১55 25 ৬ 2802৭ ১৯ ৭ ৯৭ ০2২৯২ 
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া ্ 

৩ লা পাত লা পির ০ নি৮৮৭ 

| ৮০ ঁ 
্ 

টা ১ টির 
৬, ৫88 ৮৪ ৪ রা উর জ্ঞ সপ 

কিতি করেন:নাই 
সি? 
1 

।) 

তীয় স্াকি | 

নাঃ ইইয়|- মিল | 
রন হইতে উন্নতিক্ষে তে একাকী বিচ. 

ক করিতে লাগিলেন |: তিনি জাঁনিতেন | 

]. ষে তীয়. পিতা ষে সফপ গুধে জন- 

সমাঙগে স্বকীয় আধিশত্য সংস্থাপিত করি- 

|] 

[| গণ্ছলদ জাগতে সে নকল, সামাজিক , 

গুণের অনেক্ক অভাব আছে। সুতরাং । 

| পি জীবদ্দশায় স্টাহার কার্্যক্ষেত্র 

 ধেক্ঈপ মহজও পরি্কৃত সছ্থিল এখন, আর 

সেন্ধপ .খবাকিবেনা। 

ণ পনের একমান মাশা উহার নর পঞ্রি- 
3 ক্বারী: উপরই নাস্ত: করিলেন? পিতৃ- 

| | (বিহীন. যানে মিলু যেমন পিতার: 

চু ক্স আহাঘা” হইতে বত হইলেন, 

| নার শৃ্খল, কইতে: ইভ: মিরা রি 
ছু | এই শৃ্খল হইতে উক্ত হওয়ায় তাঁহার 
ৃ ] | ষতসকল মেস্োন্ুকত সর্োর ম্যায় ফিক্কাশ 

॥ পাইতে: লাগিব 1: তথককালে: ইংলেে ইসা বুদ্ধি 

খু | [ভি শিগ্ে এ নাচিকানো রে 

1 বিজ চরিত্র ও মনের 
ক হলে অপরের মত . উদ্দেশ্য: পরিবন্তিত, 

॥] কারা, স্বাধীন শ উন্নীত আট পরি- 
নখ ক্ষারতে ঈঈদাহার, নাঁয়। 

এখন হাক শু 
|| সকল কার্যযই একাকী শু. সাছাযাধিরহিত, 
|| হয় করিতে হইবে + তিনি এখন হইতে 

স্ব সাধারণতত্বপক্ষপাতী উদ্গারচেতা বাক্তি- 

] দিগ্বের উপর আপন আধিপত্য 'সংস্থা- 

জন নদ র ৰণ রর নত ।. 
০৪৪৩০৩৭ পে ০৮৪৭ 

শিশীক্াীশীীী 

২৭ ০ পক জে 

ষ্টালিং ইহাতে মধ মধ্যে ছুই একটা |. 

সহকারী: 
করিলেন 'বার্টসন: অতিশয় স্কাধ্য- 

বী- | দক্ষ'বহদর্গী এবং, পরিভ্রমশীল: 
ইইপীরই শুদ্ধিকৌশলের উপর খিল 
ভীহার পত্রিকার বিক্রয় ও প্র্টারের 

০০ শপ এ ১২৬৫৫ 

আর কোন পেখক বা. াজসীতিজ ছিল্লেন: ডা 

নাফাহীর নি, টে'মিলের মস্তক অবনত রা 
হইত অথবা সাহার লেখনী লক্ষোট ভাব; | 
ধারণ করিত ।.. ক্ষণে তিনি: মলে্ওয়া-: ] 

খের সম্পূর্ণ বিশ্বীসভাঁজন হইয়া নবপত্জি- | 
কায় নিজের স্বাধীন: যচলকল ও স্বাধীন: শু 

: চিন্তা প্রণালীর রথ প্রসর দিতে লাগিলেন 
তিনি স্বাহুমোদিত উন্নতির পক্ষসমর্থক ঃ 
ব্যক্তিমাপ্রেরই জনা এই: পতিকীর স্তভ-. 1 রি 
সকল উদ্মুকত রাখিলেন।. ইহাতে দি] 
তিনি প্রাচীন - সহচরহৃনের সাহায্যে |. 
বঞ্চিত হন, তক্জনা?: প্রস্তুত হইলেন: ॥ || 
এই সময় হইতে কাল'ইল, এই পন্ধিকীর 
ির্দিষ্টলেখকস্রেণীতূক্ত- হইলেন :. এবং | 

সিীনিব? টির রিলিকি না 

০ সনি পপি শশা শিশিশাশা শশী শিস িতি শপে 

৯ রঃ 

টি টি টি ই সি এ টি "ইরা নী চু ্ 

প্রবন্ধ. লিখিতে : লার্সিলেন বদি ্ 
প্রত্যেক লেখক ইঞগতে স্বাধীনভাবে 
আপন আঁপন প্রবন্ধে আপন আপন মত 
ব্ক্ত করিতে লাগিলেন, তথাপি আই. 
পতিকার সাধারণ ভাব ফিলের মতান্থযারীই: ছঃ 

হইয়া উঠিল তিনি শৃখ্খলরূপে অই না] 

সু নর ৬০ 

5 সপ্পস্ফিী পালিশ শীলা পা শি শি শিশীস্দি টিটি িশিশতশ্াশশটিটিিশিট শিস শি ক 

্ ক পাকি রি পত্রিকার: সম্পাদন কারের, নির্কাহ, 
জনা রবাটা'ন দিন নামক: একজন" কে: 1 রা 

ম্পাদকের “পর্দে? নিযুক্ত, 

ছিলেন? 1 রা 

অনেক: ন্থাপীসান্ত করিয়াছিলেন। : ]. 

ছি কৌশলের উপর মিল্১এত, তব রর ই ৯৯ ০৮ ২ টিটি বসকে পপি পপা শে সিএ ১০০০০১০০৩০০ 
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রা পাদ ০০৪ 

| আরজে যখন: লে 

| পত্রিকার প্রকাশনে ক্লান্ত হইলেন এবং 

| হইলেন | একজন সম্পাদক, এক জন | 

0 সহকারী সম্পাদক, এবং ফতকগুলি 

[| নির্দিষ্ট লেখককে বেতন দিতে হইলে 
| হাক একি জন্যও, এই পত্রিকা! 

| এধনই উত্ভাপের হাস ও বৃদ্ধি হয়, 
| . নই সংশ্লিষ্ট পন্দার্থসকল বিশ্লিষ্ট হয়, 

| যখনই অসংশ্লিষট স্বতন্ত্র পদার্থসকল সংশ্লিষ্ট 

! হইয়া নূতন সংযুক্ত রবের হষ্টি করে, সে 
0 সমস্ত স্কলেই রসায়নশান্ত্রে পর্ণ ৷ 

রর আংশিক গ্রভাব উপলক্ষিত হয়। বছু- 
| সংখ্যক লোকের প্রতিদিনের খাদ্য যে 

| পানীয় যে মদ্য,অসংখা রাজমার্স ও অসংখ্য 
রণ অস্টালিক। সকলের সমুজলকারী যে গ্যালা- 

| -ষে মুদ্রা, সে সমস্তেরই উৎপত্তি ও উৎকর্ষ 
ৰা সাধনের, মূল_রাসায়নী ্রস্রিয়া। কিক্ূগে 

আশা করিয়াছিলেন হে থে ১৮৩৭: ॥ বানের লই নিও নাও, টক তিনি, ধ রর 

ৃখ কতিওতহইর | এবং তাহার কতিপয় ইহাতে বিনা | 

] “যে, কোন প্রকারে, ইহ! হইতে মুক্ত হইতে | ইহার মুদ্রাঙ্কম ব্যয় নির্বাহ: হইতে [& 

] ইচ্ছুক হইলেন; তখন মিলু. অবিবেচনা- | লাগিলণ। তথাপি এডিনবরা ও কোয়াটার্থি |. 
পূর্বক আপন বায়ে ইহা চালাইতে সম্মত  রিভিউএর নিয়মে কতক 

ভাহার নির্বাহ নার সম্ভীবন] ছিল না | 

রলাসায়ন* [ন্ত্রের আবশ্যকতা ও ডি 

সম্ভতবাশিল্পঙ্াতত পদার্থনিচয়ের অসন্দিগ্ণ 

ইহা দ্বারাই আমরা পদার্থসকলের মিশ্রিত- 0] 
ৃ কটি, বহুদংখ্যক 'লোকের প্রতিদিনের 

লোক, আমাদিগের ব্ধের | রঞীনকারী 

০ যে; গে আমাদের ০৪০০৭ 

| খনি হইতে ধাতু সকল ভুলিতে,: হয়, 
কিনা তাহাদিগকে বিজ করিতে হা) () 09, 

ও ৯২৮২ ৬ 
পেজ উজ, কত্ত ৪৪৬ জজ ক। পচদদগ 

সত নি টু 

বেতনে লিখিতে সম্মত হওয়ায়: অতি কষ্টে | এ : 

বৈতনিক | 

লেখককে বেতন দিতে হওয়ায় মিল কে... 

উপায়াস্তর অরলম্বন করিতে হইয়াছিল । |] 

কারণ পত্রিকার বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে | 
১৯ সস ৯ 

আশ) 

কিরূপে তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত 
মিশ্রিত.করিতে হয়; দে সমস্ত প্রাগালীই ূ 
সম্পূর্ণরূপে রাসায়নিক | 
 রসায়নশান্ত্রই আমাদিগকে প্রকৃতি 

রূপে গুণ ও মূল্য নির্বাচনে সক্ষম করে । 

ভাব উপলব্ধি করিতেপারি এবং ইহা দ্বারাই 
আমর! অপরিপন্ধ প্রাকৃতিক. অব্যজাতের 

প্রকৃতিগত দোষ, ব্যর্থ করিতে পারি| 

রাসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সংক্ষিপ্ত, ] 
ইতিবৃণ। যদিও আলেক্জাগারেরন র্ 
সময়েই তরল পদার্থের গতিশীল (১৩1 
স্থিতিশীল (২) গুণসকল কক: পরিমাণে, ৃ  

নিরগীত, হইয়াছিল, তথাপি, রসায়নশা | | 

৯৯ ৯ পানা পাকাপাকি পাপা শালি? শা সপশীত ২ পাশ শি শী শীশিছ স আন পাশ 

রর 

| ্ 

28 নিও), 



| টি _ রামায়ন শাস্ত্রের আবশ্যকতা ও ইতি |. ৮৯] | 

| অং ফত: পরব্যাবে” '্রীসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ূ যে লক্ষণ গ্রদান- করিয়াছেন, তাহা রাই | . 
[ছিল একথা: বলা যাইতে পারে না। | ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে।তিনি বজেন থা. 

] ভীত; -প্রস্তািধ ধরিতে গেল, রোম- | “1৮18 ১61 8018008 -” 7 01০০ ] 

বৃ ক্াজোর। পর্ঠমের পর খঃ ৯০৩ শকে | (99 5019809. :৩% 011: ১03 89৪ 80, 

। সারাপেনগণ (১) কর্তৃক এই *শান্ের : ০৩০ ও০900588০0 তইহা ভলাফান 
|| খিপেষ আলোচগা আরম্ভ হয়। ..': | গুরুত্বপরিমাণ ও দাহন বিষরক বিজ্ঞান' ।”৭ 
|| 'অইম শতাষীর মধ্যভাগে বলবংঘবিক শির 'জেবার (৬): অষ্টম. শতাবীতে: প্রা. 
| ৩) ও মিশ্রিত দাহা পদার্থের (৩)আবিষি য়া ভূত হন।. ভীহার:: “'রচনাঁদকলে,; | 

ৃ 

4 হাই রসারন শান্ের সূলভিতি সংগঠিত যে পরিমাণে পরীক্ষা দ্বারা: নির্ীত বিষয় ূ  

] 

ূ 4 
টা 

| হয। প্রায় হস্ত বর্ষপর্যস্ত ্পর্শযণির (8) [ সকলের রাদায়নিক জ্ঞানের প্রমাণ: প্র- 
| অনুদদ্ধানই বৈজ্ানিকদিগের রাসায়নিক দর্শিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমা-.] 
]| পরিশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই । দিগের মনে বিশ্ময় ও ভক্তির ভাব আবি-! 
] স্পর্শমণি মানবের পার্থিব সুখের এক 
ঝ্ৰুমান্র নিদান বলিয়া পরিগণিত হইত। 
্ তৎকালের লোকের মনে- এই দৃট বিশ্বীস 
| ছিল যে এই ম্পর্শমণির ম্পর্শে লৌহ, 
| ভাত, রৌপ্য প্রস্থৃতি অধমতর'ধাতুদকল 
মু স্থরর্ণে পরিণত, হইতে পারে. লৌহ, শেষোজ্ ভ্রব্য. দ্বারা হবরের ববীকরণ: 

. তীর, রৌপা গ্রভৃতি অধমতর ধাতু সক- ! করেন। ধাতুসমন্ধীয় তাহ র্. মত নকল, | |]. 

| লকে স্ুুবর্ধে পরিগূত, করার প্রক্রিয়াকে [ যদিও ভরান্তিসন্কুল, তথাপি. সমপর্ণাপে | ] ৃ 

]. আীনেল আলকিমি (৫) নামে নির্দেশ 1 বৈজ্ঞানিক-মল্যবিরহিত. .নহে।... তিনি || 
| করিতেন। : এই. আল্কিমি হইতেই ; জানিতেন যে, কোন ধাতু দগ্ধ করিবে, (১০): 

|| ওব্কত শুস্তাবে, আধুনিক রসায়ন .শা-! তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়। কি গালীতে | 
0 জের. উৎপত্তি. হইয়াছে। আন্কিমিয্েরা | তরল পদার্ঘসকল পরিক্রত(১১) পরিদ্ 
যা ভাহাদিগের: ক্ষ্যের উক্মাদ.. সত্তেও, যে ৯) করিতে হয, জিমি তৎসমন্ত বিষ . 

ৃ ণ প্রন্কত বৈজ্ঞানিক, অনুসন্ধিতথ ছিলেন, হাতে 

ভূতি হয়। জাফার (৯). অষ্টম শতা-, 
বীর শেষভাগে জন্ম হ্রাহণ: করেন। ইনি] . 

যবক্ষার  দ্রাবক, (৮) 'আকোয়া | 

রিজিনার ৮). আবিষ্কার ছারা জ']] ৰ 
গতে অতুল. বীর্তিলাভ : করেন |... ইমি: খা | 

্ 
মু 

৪ 09৮৮ ই টস টে | রঃ 
€) বলত (8) মি সর, 

(9. ঠ৫ রা 02 71009. আআ0০, ৃ 

সু একজন আরবদেশীয় লেখক আল কিমির 

না তা ্ 
112,511 7 

1 0 ডি:0008, (2) ৪৫ রা য় 

8) নিযা1098 1010095 আও, 5 
) (4) 12115070৩7588089, 0.0) ওর, ৫) ০0. . 

ৃ ৫) এ টি রর রি 0 মমি. রর ক £ নু 

চ। ০৬ 
রশ ্িঃ স্ ! ৪ । শা এপি ₹৭ এস হিতক উকাটিউহাতেরইহীকিউিহবট্উল উরি তপন বার ৮ পন কিগতিরত উকজিওগকইজা উড ৮ড৪৮৫৪৪৪৯৬৮৪ ২১৯৬৬ গু প্র 

যু । 

চা নে 



1 আহার পর ৮৬* খু 

] চিফিৎদকদিগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 

| রাসান্বন জাঁন প্রচলিত হুয়। ডাপার 

| (ক) বল্লেন? 'যৎকাঁলে আরবীয়েরা 

ৃ | শর্শমণির, অন্বেষণে একান্ত ব্যস্ত ছিল, 

| তখনও তাঁহাদিগের . ভৈষজাপ্রাবপতা,_. 

] | সাহা দ্বারা সর্বপ্রকার পড়ার, উপশম 

হয় এবং. 

ণ উষধির অনুসন্ধিতসায় উন্মত্তগ্রায়. হইয়া 

|| উঠছিল । এই ৬ষধিকে গ্রাচীনের। 
[ইলিক্সর.. (৪.). নামে আখ্যাত করি" 

| ্াছিলেন। এই অনৃষ্টচর দৈব ওষধির 

| অন্বেষণে মহুষ্যদেহের পীড়ানাশক অনেক 
| শ্রককত ওষধির আবির হইয়া গিয়াছে । 

০১১৮৯ 

| উন্নতিমার্গে অগ্রীসর- হইতে, লাগিল, 

] ত্যাগ করিতে লাগিল”. 

মী রসায়ন শান্ত্রকে ুবাুিংসুদিগের 

॥1 [৮৮০ পপ না 

টা (৫) কাক 

এ (8) চা : 

যাহা, দ্বারা অমবত্ব লাভ 

করা. যায়, এরূপ, একটা বিশ্বজনীন 

|| এইরূপে চিকিৎসাশান্্' যেমন ক্রমে 

পোরাসেল জল. (৫). তর “প্রথমে 

0 হন্য হইতে, উন্মক্ত করিয়া, বৈদ্য 11 
| দিগের: হস্তে  অম্পণ. করেন]. [তিমি : 

(2) আট 590. রর 

ঞ. এল 5 
4 ॥ ($) সিসি ৃ রি মিড টি রে ৪ আগা 00//0 ৪. 

(অঙ্গ ও ৮ ৯৭ ৫ ক খ ও ড 5585 জপ্ারপও াযররজরা আজও ১. পল 8৪" পাপ ০০০০০ পপ 

] ৮ করিয়া রিয়ছেন। উ়ধি, আগুন, আপন: হস্তে: প্রস্তত রি-: ড় 
£ রাঁজেস ্  প্রা রশ রঃ তেন ঠা. এইরূপে রসায়ন: শান্তর, জান,

 রা 

1 হন তিশিহ স্্রথমে গদ্ধর. জা চ াসাহনিক কির রি পরি মা 
বে ). আবিষ্কৃত অব ইহার গণ সকল 

] নির্মিত করেন।. ইহার পর.আরর 

০ 

্ ; রাসায়রশান্্ ও. প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সন্ধে | 
| অমনি ইহা, পুর্ব কুসংস্কার সকল পরি- ৰ 

1 ছিল, ,ভ্বাহা- হইতে ..সতোর নির্ণয় বা]. 

আনি ার্ এয়োদনী রা খা উক। 

| বেকন.. 

৮ র ] ০ 

ইল ১২ ২ | 

এরং তাহার, -শিষাবর্থ. আগন আপন 

প- সপ ০০০ ্ 

রি টি রি ্ চন না 

০২৭ ২ তি পা পুশ সা সে সপ 5 - শা / স্যরশেয়ে- জআয়োদশ শতাবীত রা 
(5). এবং - আযালবাটপ | 

ম্যাগ্ম২(৮) নামক ছইজন অদ্বিতীয় | 
বৈজ্ঞানিক জম্ম গ্রহণ করেন।. ভাক্কের | 

উর্বরত| ও প্রকৃতিপর্ধ্যবেক্ষণের গ্রশস্ততা | 
নিবন্ধন ইহীদিগের  রসায়নশাস্ত্রবিষয়ক 
মত সকল আধুনিক “আবিষ্ধি রা. সকলের | 
সহিত তুলনার অযোগ্য, বগি বোধ | 

হয়না। কক 

যোড়শ ও অগ্তদশ শতাবীযে: পাটি 
কষ্টে গ্রায় সকল. রাজসভাতেই | 

আধিপতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । এবং]. 

প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেরাই. 'ধমতর || 

ধাু কলে স্বর্গে পরিণত করার 
প্রণান্ী শিক্ষা করিতে লাগিলেন? যদিও 

তৎ্কালে:যে সকল, ভ্রান্ত মত প্রচলিত | 

রাসায়নস্ানত্ের- কোন উন্নতির. সন্ভাবলা ] 
ছিল্ না, 'তগ্থাণি সেই ভ্রম হুইতে' যে. ূ 

র কোন প্র্কার উপকার হয় নাই: 
এ একথা | বলা মায় না| কারণ সবর |. 
[৪ 08. া 1] 19110168, রে | 3 8 টড ] 

(8). গা 88০৮৮. 



] ্  ১ 

আব অগঞ্: হইবার জন্য, অধিশমা শা 
জধামাজের়ই পর্যবেক্ষণ ওপরীক্ষা একান্ত ; 3 

| এযোজনীয়. হয়া উঠিয়াছিল। স্ৃতরাং 
ৃ | সাল .. বিষয়ের এইরপ পর্যাবেক্ষণ 
1 পরীক্ষায়: অনেক: ্গানিক" সত্য 

| আব্কিত.. 
আশ্চর্য্য কি? আল সফিক সি 

| দিগের - গবেষণার সময় যে সকল বাঁধা | 
1 বিপত্তি উলজ্বন করিয়াছিলেন, আমরা ৃ প্রশ্নাস পরিত্যাগ এই সমস্তই উক্ত মতের || 
| কল্পনাতেও তাহাব অন্ভব করিতে পারি ৃ কার্ধ্ের অন্তর্ভ,্ত। ১৭৭৪ ছু প্রি্টলে 
|| না। তাহারা যে শুদ্ধ রাসায়নিক প্রন্কি- ৃ 
(য্লার আবিষ্কার করিয়াছিলেন এরপ | স্বীল-(৬) কর্তৃক অঙ্গযান (৭) আবিষ্কৃত |. 

হইলেও এ মত কিছুদিন ধ্লবৎ খাঁকে। ন্ 

এই মতের দুর্বলতা এই যে যখন কোন 

মতা: 

র) সেরূপ কিঘনদংশ পুনঃ 
থাকে । দাঁছছন 

উৎপত্তি, এবং 

প্র্তিয়া, 

(৫) কর্তৃক, এরং ৯৭৭৫ 

| নহে, ভীহাদিগকে রাসায়নিক ঘন্্তত্থ্েরও । 
|| আবিষার. করিতে হইয়াছিল.। 
[| সকল উপকরণসামগ্রীর..সাহাযো আধু-. 
| নিক রাসায়নশান্ত্রের উন্নতি ও পরিণতি 
॥ হইয়াছে, তাহার! সম্পূর্ণরূপে মেই সকল 

ৃ 1 উপ্রকরগস্াম গ্রী-বিরহিত- ছিলেন। হি 
|| 0) বলিয়াছেন যে... | 
1 “কীচ,পিপি, প্লীটিনম,.. এবং ভারত” 
] ব্য ররার- ব্যতীত আমরা এতদিন 
| রাদায়ন শান্ত এক পাদও অগ্রসর হইতে; 
| পারিতাম না ।. লাভইসিখারের:. (২) 
|| সময়... 'যন্ত্রতন্ত্রের বহুমূগ্যতা নিন্ম ্ 

. | অতি. অল্পসংখ্যক ধনাঁঢা বাক্তিই রসারন 
| শাল গবেষণ! করিতে সক্ষম হইতেন?” ডি 
্ শান্্র+- ক্রমে 
র্ [আআ কিমি, রসায়নশান্জেপরিগত, হইল। 1. 
[ ্ল, গে অসাধারণ পরিশ্রমের হি 
না (৫). লা ৩. চনত, 
6) ১94. সা 

ঘষে 

আধুনিক রাষায়ন 

নির্ণয় করেন যে শড়াছুন (৯) তৃবায়ুর 

গ্রহণ করে 1 এই গ্যান উত্ভাগের ধারা 

কত: কর! যাইতে, পারে। 
এই আবিষ্ছি য়ার সময় ক প্রাকৃতিক 

প্রশ্নের মীমাংমার জন্য ছুলামানের ৬) 
রর হাস বসরা 

ধাতু অগসিতে দগ্ধ হয়, "উক্ত মতাম্ুসারে 
তখন ইহা লঘুতর হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ 
ইহ! গুরুতর হয়। অবশেষে বাকের (৮ রি 

গবেষণ! ফুঁজজিষ্টিক রসায়নশান্তরের মূলে 

পরগুপাঁত করে| তিনিই  মর্ধপ্রথমে 

সহিত সংযুক্ত হইলে যে. ইহার গুরুত্ব 

বৃদ্ধি হয, 'তাহীর কারণ এই যেইহা 

শখ] 

11 

সা... 
8 দিত 

এই কারণ দিবরমকরে-: বে দাহা শা ক 
সংযোগে যেমন কিয়দংশ পরিত্যক্ত হয়, |. 

স্থাপিত হইয়া]. 
ভ্বাবকের 1 

প্রানিদিগের নিশ্বাস 

০ বিটি প্র সি 

৮ রানা রাস 

স্পাসপিস্টিলাসিপী আপা আপা পি পানপাসপাপ্র পা পু ও 

ভূবায়, হইতে অঙ্কার দ্রাবক (১০) গ্যাস: ৃ 

(4) 12010815002, (5) নি 

:$ 3০5০৩ ( 0»: ্য রথ: 

18 03180. 0. রদ 

শেসপ এরম 

নদ সে মিটি নিন ই 

নর 

লা লস নিই এ হললিসিকি নর শি 

সু & 0৮7 ০0০ 09. 7078 84৮০ ৃ 

০০০০ 5) ৮ 



র্ দর্শন । নি 
এ পক তত উওর, হাসার ক ও ৮ ৬ ৪০ ভা নল কলি ভ৯ শশা পা ভিন 

হত 

] [বার নার হা ক ই ভুলামনৰ | ঃ 

]: মাণও হার, অন্যতর ধলভিত্ি রিয়া ূ : জৌঠিক পদার্থের টি ত্বমা | 

পরিগৃহীত হইল 1 বাক্ এবং ল্যাভই- ] করিত সে মতও রান “বিয়া প্রতিপাদিত 

] পীয়ার তীহাদিগের মহতী আবিষ্ক, না হইল। পরিঙ্তাত ভৌতিক: পদার্থের | 

ূ সকলের জন্য এই তৃল্লামানের বাবহারের | সংখা! ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। | 

0 নিকট বিশেষ খনী। ইহা ্গাশ্চর্যের অবশেষে ভৌতিক পদার্থের সংখ্যা, এপর্যাস্ত ] 

| বিষয় নহে, যে ল্যাভইপিয়ার এবং । ৷ যতদূর জানা গিয়ান্ছে, ক্রমে পঞ্চষটিতে ৃ  

| তাহার সমপাময়িক বৈজ্ঞ নিকদিগের | পরিণত হইয়াছে । | ৃ 

পূর্বে অন্রান্ত বৈশ্লেষণ সম্ভবপর ছিল তুলামানের আবিক্ষি,য়ায রাঁসাঁয়ন শান্ত ৃ 

| না। সুতরাং রসাঁয়নশান্প্ের উন্নতিও ; অনেক্ষ নূতন মতের আবির্ভাব হয়। || 

সম্পর্ণভাবে হইতে পারে নাই। সুতরাং ; রাসায়নিক সংশ্লেষণ সম্বন্ধ অনেক নিয়ম || 

আনুমানিক পরিমাণে রানায়নিক মিশ্রণ | সংস্থাপিত হুয়। ড্যালুটন্ (৬) ১৮৮ খৃঃ | 

| দ্রব্যের প্রস্ততত-করণ সংসাধিত, হইত। | তাহার পরমাণুবাদ মত প্রচার করেন। 

| এই অভাব নিবারণের জনা রামসডেন ূ অষ্টাদশ. শতাব্দীর ' শেষভাগের পূর্বে 

| (১ র্যাল, সৌসাইটার ব্যবহারের জন্য | | রসায়নশান্ত্রের সবিশেষ উন্নতি. হয় নাই |: 

|| যে তুলামান পরস্তত করেন, ভাহাঙবারা | এই সময়ে কতিপর বিখ্যাতনামা বৈজ্ঞা- || 
| দশ পাউও পর্যাত্ত ওজন হইতে পারিত। | নিকদিগের গবেষণায় রাসায়ন শান একটা 

|| এই তুলামান একটা যবের শতাংশের । গ্রস্ত ও কার্ধোপযোগী বিজ্ঞানে পরি- | 

| একাংশ পরিমিত দ্রব্যের ভারেও অবনত | গত হইয়াছে । যে সকল প্রতিতাশালী ] 

] হইয়া পড়িত। : বািদিগের যত্তবেও পরিশ্রমে রসায়ন- 

| ১৭৮১৭ কাডেন্ডিস (২) ও ও কটি. শীল্স অবিচলিত, ও. দৃঢভিত্তিতে সং" || 

6৩. সব্তৃক জলের বিশ্লেষণ ৪) ন্যস্ত হইয়াছে, | তাহাদিগের মধ্যে ৃ  . 

 & রাসায়ন শাঙ্ের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগের ল্যাভইসিয়ার, : : রিচার,  গয়েন্জেল, 

্ অবতারণা করে) ৮ প্রাউষ্ট,. ক্যাভেম্ডিস্, ওয়াট, বার্থলেট, পু . 

|. ক্রমে প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের বাসা, শীষে, হাক স্কীল এবং ভালটন্ * প্র- 

এ : 0 গাল (2) 0 1 ধান. যে. .অহাত্মাদিগের: নাম দর . 

॥ ৪) মধ রঙ ও 
ৃ 16) ৪৮০, ডে | 



রী জৈষ্ঠ সদ । | 
১৬ ও কপার বাড ও কিক উড ৪ উ উজ 

কর হইল, তাহাদিগের মধ্যে আবার 
ল্যাভইনিয়ার সর্দপ্রধান | ভিনিই সর্ধ- 

| প্রথমে ভুরায়ও জলের আত্ততুক্ি তৌ- 
॥ তিক পদার্থের জাবধারণা করেন। তাহা- 

| রই সময়ে .তদাপরিজ্ঞাত -ধাতু, সকলের 

| সংখ্যা অষ্টাদশ হইতে দ্বাতিংশতে পরিণত 
হয়। তিনিই সর্বপ্রমে জগতে এই মহৎ 

ও মৌলিক মত গ্রাচার করেন,_-যে 
প্রকৃতিতে কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই। 

যাহা সামানা দৃষ্টিতে আমর] পদার্থের 

ংল মনে করি, তাহা বাস্তবিক ধ্বংস 

নহে, তাহ! পদার্থের রূপান্তরীভবন মাত্র 
| এই মতের প্রচার অবধি বিজ্ঞানজগতে 

ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। 
কিন্তু একথা বল যাইতে পারে না 

| যে ল্যাভইসিয়ারের পুর্বে রাসায়ন 

[| শাস্ত্রের কোন ৪ উন্নতি হয় নাই। তা- 

|| হার পূর্ব্বে বং শধরগণ ধে আনেক 

| 8 [/8501510) ১ (০0০৫ 

10091, 08৮07 /8])) ঘা 3৩710- 

| 01101, 1১7104119, 131908, 859619, 

| ৪৪ [)81107), 

৮৮ শেপ পিসী সিপী 

শাসিত 

প্রাপ্ত এন্ছের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা |] 

]. চলল হিতকরী সভার 
| স্বাদশ বাৎসরিক কা্ধ্য-বিবরণ ১৮৭৪_৭৫। 

শ্রই সভা--১৮৬৩ খৃষ্টাবের ৫ই 

শরপ্রিলে সংস্থাপিত হয়|. দরিদ্র বালক- 
 দিগের শিক্ষা বিধান, দীন রোগিদিগকে 

রামায়ন শানে আবশ্যক তা ও 

য়নিক 

দীর্ঘ প্রাচীন যুগও অতি দরিদ্র বলিয়। 

ডি এটি রনীন উট উট টিটি ছাপা পপ হা 34 

বালক বাঁলিকাদিগের ভরণ পোষণ, স্ত্ী- 

নৈতিক ও বুদ্ধিবিদ্যাবিষয়ক উন্নতিসাধন | 

হভরভা ছুটি 
তর্ক ড-৫ হা ড৫৮ ৬৮ ০০ ০৪৮৯ ভব দকাকাক সক 

রসায়নসং ক্েষ-সমুৎপন্ন বোর ও  রাসা- পু 
প্রক্রিয়ার. উদ্ভাবন করিয়া- | ] 

ছিলেন 'তদ্দিষয়ে আর সন্দেহ নাই। | 

তথাপি আবিফরণ ও কার্ধো পরিণমন : 

বিষয়ে বর্তমান যুগের সহিত তুলন!করিলে 

(বাধ হয়।. পদার্থ সকলের রাসায়নিক | 
শক্তি ও পরস্পরের প্রতি ঘাত প্রতিঘা- 
তের গভীর অন্থসন্ধান নিমিন্উই বর্তমান 

শহাব্দীতে এত অসংখ্য ও গুরুফল-্প্রস- 

বিনী রাপায়নিক আবিষ্ধি রা নকল সং ঘটিত 

হইয়ছে। এই সকল আবিষ্ষিয়ার মধ্যে 
ক্লোরাইনের (১) প্রতিষেধক ও সংক্র- 

মণ-নিবারক কার্য, গন্ধক ড্রাবক (২): 

পাথুরিয়! কয়লা হইতে গ্যাস, কার্ব্নেট্ | 

অব সৌড়া (৩) এবং বিটপালম হইন্চে ; 

চিনি প্রস্তত করণ, প্রধান। 

শ্রীকানাইলাল দদ। : 

(1) - 09111011709, (8) 11)17110 ৪00, : 

(8) 011)010968 0 590. 

ষধি দান, দীন ছ্ঃ খিনী বিধবা ও অনাথ 

শিক্ষার উৎসাহ বর্ধন এবং উত্তরপাড়া ও 

তন্থিকটবর্তী গ্রাম সকলের. সামাজিক || 



টো সাত রা রগ বড ৪ ৪৪ 8৪৪ররচজ রা উপ ব০চখ কক জ জজ জগ 

রত ডি মহৎ কার্য স সরল, লই সভার 

রে ৯৮২, 1. 

. যাহা হউক, ই হিতকারী ] 
্ ৃ উদ্দেশ । গ্বর্ণর জেনেরেল ্ বাহথাছুর,জষ্টিম ্ীর ন্যায় যদি প্রতি গ্রায়ে এক একটা | 

| ফিয়ার, মিষ্টার ইপ.কিন্স। বাবু ভদেব | করিয়া সভা সং স্থাপিত; হয়, এবং. প্রতি. রা 

|| হুখোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্ত্র সেন প্রভৃতি ॥ গ্রামের, উন্নতির ও ছুঃখ নিবারণের জনা [| 

|] নাধক। হাইকোটের প্রসিদ্ধ প্রসিন্ধ উচিল-। ব্যয়িত, হয়) তীছা- ্  

0 গণের প্রায় অধিকাংশ এবং অনেক গুলি; মুখ যে অচিরকালরমধো দলিত হে 
| প্রসিদ্ধ জজিদার ইহার সভযার্রেবীর 'অন্ত-। তাহার আর সন্দেহ নাই । আমরা প্রার্থন 
1 দর্ত। সৃতবাং উহার উদ্দেশ্য, যেরূপ ; করি ইহার-হিতসাধক সভাগণ দীর্ঘজীবী 

রা 

॥ 

] অদ্দিতীয় লোক সকল এই তার হিত-| প্রতি-ৎ্সর ₹** পাচশত: করিয়া টাকা | ছ 
ডা. 

- 
1 

|| মহৎ ইহার হিতসাধকগণও সেইরূপ 

| অদ্বিতীয় লোক । একপ মণিকাঞ্চনযোগেও 

হইয়া আবহমান কাল এইক্নপে হতভাগ্য, 
। ঘক্দেশের হিতপাধন করিতে থাকেন। | 

| কার্ধ্ের লঘুতা দৃষ্টি করিয়া আমা- তাহারা যে মহৎ ব্রত ব্রতী হইয়াছেন, | 
| র দিগের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হইল। তাহার সমাধান বিপুল অর্থ-সাধ্য সন্দেহ ৃ 

| এরূপ মহৎ উদ্দেশা দাধনের জন্য বাৎসরিক | না্ট। কিন্তু যে সকল সমুদধিশাপীব্যক্ি 

| নির্দিষ্ট চদা কিঞিদিধিক ৫০০ টাকা মীর; 

|| কিন হার কার্য্যপ্রণীলীর ু্রাঙ্কনরায় ঈষ- 

0 দূন একশতটাকা! এন বড় বড়লোক দ্বারা 

(যখন এত অনপপরিমিত কার্ধ্য সংসাধিত হই- 

] য়াছে, তখন ইহা, রাহিরে ব্যক্ত * না. করি- 

|| লেই ভাল, ছিল। উক্ত টাকা দ্বারা 
| আর কতগুলি দরিজ্রের য়ে কষ্ট নিরা- 

[| জতরাং মে টাকা এরূপ অপব্যয়ে, কোন 
|| রিত হইত তদ্বিষয়ে আর: সন্দেহ, নাই। ] 

ৃ জহগিক বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক গ্প। ] 

ঃ মূল্য 1০ আনা 
| মতেই ব্যয়িত হওয়। উচিত ছিল.না। আ-. 

ঘ। ইংরাজীতে 'হিপাব. রাখা, ইংরাজী ীে 

| পল যত চা থা যায় ততই, মারিলার 
মি, দেশের, রমদগী।_ ূ র 

| ৃ বারযখন সপ কাধধ্যবিররণ সাধারণের নিকট 

0 প্রকাশ করিতেইছ 

| প্রকাশ ক্ষরিলেই ভাল হ্ই্ত ইংরামীতে 
রঃ 

. বক্তা করাঃ ইং রাজীতে চিট পত্র: লেখা, | ] তা্বিষয়ক মাপিক পত্রিকা আমাদিগের ৃ 

(দেশে. অধিক নাই। স্বৃতরাং ছুই. এক 

|] বারবিবরণ শ্রকাশ করা প্রভৃতি সাহেবী | খানি যাহা আছে সাহার, উৎসাহ বদ | ৃ [কৰা বিজ নহিতেষী কিসাজেরই | 

সম্পাদকের নাম নাই। ইহাতে অনেক 

ল ,তখম ইহা [বস্বভাহায় | খুনি
 প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশিত 

হুই- রী 

স্কাছে। ইহার রচন! মন্দ নহে। চিকিৎসা- ৃ  

ইহাতে সংলিপ্ত আছেন, তীহারা মনে: 
৷ করিলে অনায়াসেই তাহাদিগকে এই ] 
বিপুল অর্থ দ্বারা সংখোজিত করিতে 
পারেন। এই সভা দ্বারা স্্রশিক্ষার যে. 

| ধিশৈষ উন্নতি ০০ এ কথা বলা 

বাহ মা ত্র।.. 

_ চিকিৎসাত্ব-_চিকিৎসাবিা ও. ৃ  

মাত্র। একাশক বা' 

০০টি হত পা শস্পশাশাী শাাশীপাশেশিস্পোবলি পিশাপ শি্পাপীাতিশিপাশ পাপী স্পপা পাস জপ 

্ ক ৫০ 

২ করতবা। 



|] বানর হইতে মনুষোর উৎপত্তি হয়, 
প্রই অদ্ভুত কথায় সকলেই উপহাদ 
করেন এবং প্রই মতের প্রবর্তয়িতা। ভীর- 

| উদ্িন সাহেবকে বাতুল বলিয্বা উড়াইয়! 

] দেন। কিন্তু কিরূপ যুক্তিপরম্পরাতে 

0 উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে, তাহ! জানিতে 

ও হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহাঁরও ইচ্ছা জন্মে 
[নলা। 'বস্ততঃ সেই সকল যুক্তি সাধার- 

[| থের বোধগমা নহে। লোকের স্বভাবই 
এই ধে যাহ! চিরস্ভুন সংস্কারের বিপরীত, 

তাহার অন্থকূল তর্কে কর্ণপাত করে না 
অথবা তাহার তত্বানুসন্ধানার্থ তৎপর 

] হয় না । ডারউদ্রিন সাহেবের মত কেবল 

1 অশিক্ষিত দলের কেন? শিক্ষিত দলের ও 

নিকট সাধারণতঃ অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে । 

| বিশেষতঃ ইহা! খৃষ্টীয়, মহন্মদীয়, হিন্দু 
| প্রভতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্থোর 

বিরোধী; ম্থতরাঁং ইছীর প্রতিপোষক 

প্রমাণাদি শ্রবণ করিলেও প্রত্যবায় 
আছে, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়। 
অনেকে অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করেন । সকল 

ধর্মেই বলে, প্রথমে মানবের স্থষ্টি; তৎ- 
0. গরে পশু পক্ষী কীট গতঙ্গাদির সৃষ্টি 

[| ইইয়াছে। মন্ুতে এরূপ কীর্তি আছে যে 

[.গরস্ত গুরাণের বর্শনাহুসারে পক্ষিসর্পাদি 

৪ মত। 
পপ পপি 

রিবর্তিত থাকিবে । যত ও শিক্ষা দ্বারা 

উদ্িদেরও চাটি মনুষ্যের পরে হইয়াছিল। 

| কষ্য হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে কিন্ত বিজ্রা- 
ঠি নের মত এইরূপ. সষ্টিক্লনার বিপরীত |. 

বিজ্ঞান বলেন, প্রথমে উদ্ভিদের উৎপত্তি, 
তৎপরে জীবের এবং সর্বশেষে মানবের 
প্রাহুর্ভাৰ হইয়াছে । এরইপ্পপ ক্রশ- 
প্রাভূ'ত হৃষ্টপ্রক্রিয়৷ বিজ্ঞানবেতাঁদের 
মধো সর্ধবাদিসম্মত। কিস্তু তথাপি! 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ একথা বলেন, 
যে জাঁতি নিত্য-ও অপরিবর্তনীয় ; অর্থাৎ 
প্রত্যেকজাতীয় উদ্ভিদ বা জীব যেরূপ 
কষ্ট হইয়াছে, এখনও সেরূপ দৃষ্টি হই- 
তেছে, এবং অনস্ত ভবিষ্যৎকাঁলেও অপ- 

নর রি ০০ 

এ ০ সপ সপ পান সাপ পপ পল আপ পপ পাশ 

গুণের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু 

প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। কোন, 

জাতীয় বৃক্ষ যত্বে রোপিত ও লালিত 

হইলে, তাহার আয়তন ও ফলপুষ্পাদ্রি 

অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে পারে । কিন্তু | 

তাঁহ৷ যে জাতীয় উত্তিদদঃ সে জাতি হইতে ) 
পৃথগ্ভৃত হইবেক না। তঞ্প কোন 

জাতীয় জীৰ (যেমন কুক্কুর) শিক্ষা ও-ঘত্ব ; 

দ্বারা অধিকতর খধলবিক্রম লাভ করিতে 

পারে এবং অধিকতর পরিমাণে মানবের | 

উপযোগীহইতে পারে; কিন্তু তা বলিয়া উ. | 

হার পক্ষে জাত্যন্তরে পরিণত ওয় সম্ভাবিত 
নহে। 'লোঁকে বলে গ্গাধা পিটিয়া খোঁড়া 
হয় কি?+ঃ। আমাদের সমুদয় দর্শন ও 
ইতিহাস জাঁতির অপরিবর্তনীয়ত1 বিষয়ে : 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, ইহার অপলাপ. 
করা অসম্ভব। - ইজিগুদেশের ' গত || 



তিন হাঁজাঁর বৎসরের ইতিহাস পরি- টস করিতে হইবেক যে একমাত্র 

|| ষেরূপ ছিল, 
[| রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতিগত কোনও 

জ্ঞাত আছে। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের ;. 

মধ্যে উক্তদেশস্থ কোন জন্ত বা উদ্ভিদ 

জাত্যস্তরে পরিণত হয় নাই, বরং শ্রন্ূপ 

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে পুর্বে 

এখনও সেই প্রকার 

|| পরিবর্তন হয় নাই। 

॥ মতের একাংশমাত্র। 

প্রতিবাঁদীরা 'উক্তপ্রকাঁর যুক্তি প্রক- 

টন করেন; এখন ডারউয়্িন কি বলেন, 

বিবরণ করা যাউক। বাঁনর হইতে মন্গু- 

ষোর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা! তাঁহার 
তাঁহার সমগ্র মত 

কি, তাহাই অগ্রে অনুধাবন করা যাঁউক। 

তিনি বলেন কোন জাতীয় উদ্ভিদ বা 

| জীব চিরস্থায়ী নহে; সকলেই কালসহ- 

কারে পরিবর্তিত হুইতেছে। এপরি- 

| বর্তন আন্তরিক, কেবল বাহক নহে) 

ইহাতে শুদ্ধ গুণাস্তরাধান হয় এমন নহে, 

|| প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে । এ পরিবর্ত- 

নের নাম একজাতীয় উদ্ভিদ বা জীব 

[| হইতে অন্য জাতির গ্রাহূর্ভাব। এই 
[| প্রাছুর্ভাব ক্রমিক; অর্থাৎ যুগধর্মানুসারে 

গুক্ম হইতে স্থূল, নিক্ষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট) 

খাজু হুইঁতে জটিল, ক্রমশঃউত্তূত হইতেছে। 

ৰা প্রথমে এই পৃথিবীতে কতিপয় জাতি 

মাত্র বিদ্যমান. ছিল) পরে অসীম কাল- 
সহকারে তাহা হইতে অসংখ্যজাতীয় 

0 উত্ভিত ও জীবের প্রার্ভীব ঘটিয্াছে । 

ন্ডারউয়িন এমন আভাঁও দিয়াছেন যে, 
|| স্থট প্রক্রিয়ার চরম আদি ধরিতে গেলে, 

সপ পাপা পাপা 

পপ পাপাপাশ শশী পপ পপেপেসপপপপাপাপাাাশপ। 

জাতি হইতে বর্তমানের যাবতীয় জাতি 

অপরিসীম কালসহকারে ক্রমশঃ পরাভূত 

হইয়াছে । তাহা হইলে উদ্ভিদ হইতে ] 
জীবের সৃষ্টি, এরূপ সিদ্ধান্ত অপরি- | 

হার্ধ্য হয়া পল্্রে 1: পাঠকগণের 
স্মরণ হইতে পারে অমির! “স্থটি ও গ্রলয়” 
নামক প্রস্তাবে বলিয়াছি যে হারবার্ট 

স্পেননরের . মতে জড় হইতে উদ্ভিদ 

ও জীবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । বস্ততঃ 
পরমাণুর অস্তিত্ব মানিতে গেলে এইদ্নপ 

স্থট্টিকল্পনা আপনা হইতেই আসিয়া! 

পড়ে । সংহিতা ও পুরাঁণে যাহাই থা- 

কুক, ভারতীয় দর্শনের মত ইহাঁর বিপ- 

রীত নছে। 

ডারউয়িন সাহেব নিজের মত সংস্থা" 

পনার্থ যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা 

নিয়ে বিবৃত হইতেছে! তাহার যুক্তি 

সকল কতদুর সারবান্ ও অথগ্রনীয়, 

পাঠক শ্বয়ং বিচার করিয়া দেখিবেন।-- 

ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে ভূপঞ্ররের নিয়- 
তর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখাক উদ্ডি- 
দের ও জীবের চিহু পাওয়া যাঁয়। কিন্ত 

যত উর্ধান্থিত স্তরে উঠ! যায় তত অধিক-. 
সংখাক জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে। 

ভূমগ্ুলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন যুগে 
ঘটিত হইয়াছে; স্থতরাং পূর্বতন 

কালে অপ্পসংখ্যক 'জাতি বিদ্যমান ছিল 
অধুনাতন কালে ক্রমশঃ অধিকতর জাঁ- 
তির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হই- 
তেছে. আদদিমকাঁল অপেক্ষ। উত্তরকাঁলে 
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[নূতন নূতন জাতির ঘে“চিহ পাওয়া যায, 
|| তাহা কি আজগবী? তাহা কি শুন্য 

| হইতে, প্রান্ত হইয়াছে? তাহার কি 
|| কোন উপাদান কারণ নাই ?" যুক্তিকে 

| জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলেম যে পূর্ব পূর্ব 

জাতি হইতেই উত্তরোত্তর জাতির স্থৃটি 

|| হইম্াছে।, আমর! ভূয়োদর্শনে কি দে- 

থিতেছি-? ছুই তিন পুরুষের মধ্যে যত্ব 
ও শিক্ষার গুণে পারাবত, কুকুর, মেষ 

প্রভৃতি গৃহপালিত জন্ত-ও নানা জাতীয় 

| উদ্ভিদ অনেকাংশে' সম্পূর্ণ পৃথক. আকার 

ও. গুণ প্রাপ্ত হয়। মানব কেবল উপ- 

ষোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঈদৃশ অল্প 
কাঁলের মধ্যে কত না পরিবর্তন করিতে 

সমর্থ হইতেছেন। পরস্ধ মান্ষের জ্ঞান 
। বস্তর প্রকৃতি ও আন্তরিক অবস্থার মর্ম 

(ভেদ করিতে সমর্থ নহে; যে জন্ত বা 

 বৃক্ষাদি যে অংশে তাহার উপযোগী, তিনি 

সেই জন্তর ও বৃক্ষাদির দেই অংশের 
উন্নতি সাধম করির! থাঁকেন।: তাহা 
তেই ছুই'তিন' পুরুধেপ্প মধ্যে এত পরি- 
বর্তন সংঘটিত হয় । কিন্তু প্ররুতির 

কার্ধ্যপ্রণা'লী.ও ক্ষমতার বিষয় একবার 

ভাবিয়া. দেখা, উচিত | ইহা, একটা 
,শ্বাভাবিক নিয়ম. যে, কোন- জীব ও 
উদ্ভিদের যে অংশটি,ও যে গুণটি তাহার 
ৰ নিঙ্ের পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি সেই 

অংশ ও সেই গুণের রক্ষণ ও পোষণ 
করিয়া থাকেন। তাহাতে এই ঘটে 

ঘে অপেক্ষাকৃত অধিক গুণসম্পৃন্ন ও 
প্রবল জীব ব উদ্ভিদ অধিবকান দীবিত 

মিসির 

ডাঁরউয়িনের মত। 

লইবে। 

থাকে এবং সন্তানসন্ততি রাখিয়া যাইতে 
পারে। এই সংসারে অস্তিত্বের নিমিত্ত 
নিরন্তর প্রতিদ্বন্িতা, চলিতেছে । যে 
অধিক প্রবল ও গুণসম্পন্ন; সেই প্রতিদ্ব- 
্বীকে পরযুদস্ত করিয়া আপনার জনা স্থান 
প্রাপ্ত হইতে পারে | যে বলহীন ও 

নিণুপ, সে এই প্রতিগ্বন্দিতার প্রভাবে 
ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পরিশেষে বিলুপ্ত 
হইয়া যায়। একটা স্থানে নানাজাতীয় বীল 
বপন করণ দেখিতে পাইবে যে কয়েক 
জাতীয় বীজের অস্কুরোদগম পর্য্যন্ত হ- 
ইবে না। যে সকল বীজ অন্কুরিত 
হইবে, তাহার মধ্যে সকল চারা কিছু; 

সমানভাবে বর্ধীত হইবে না। তাহার মধ্যে 
আঁরার কতকগুলি বেশ-হষ্টপুষ্ট আ'র কতক 

গুলি কৃশ ও নিস্তেজ হইবেক | পরিশেষে 
দেখিতে গাইবে ষে, যে সকল জাতীয় 
বীজ বপন করিয়।ছিলে,. তাহার, মধ্যে 

অনেকে বিলুপ্ত হইয়াছেঃ কতকগুলি 
| নিস্তেজ ভাবে" জন্গিতেছে ; কিন্তু আঁর যে 
কিয়দংশ বিলক্ষণ সতেজ ভাবে বর্ধিত 

হইতেছে ; পরিণামে তাহারাই জীবিত 

থাকিয়। সেই স্থান অধিকার করিয়া | 

প্রতিদ্বত্দিতীপ্রভাবে' যেমন ব্যক্তিবিশে- 

মের ধ্বংল, তেমনি জাতিবিশেষেরও 

অস্তিত্বলৌপ হইতেছে । এমন অনেক 

জীব ও উদ্ভিদের চিহ্ন ভূগর্তভে নিহিত 

আছে, যাহা বর্তমানে জীবিত নাই। 
ইহ! কি সম্ভব নহে, থে সকল জাতি বর্ত- 

রি মান্গে 2051 রহিয়াছে হী মি অনেক 

এই'নিষম সর্বত্র ঘটিতেছে। | 

স্স্স্প্্প 
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(কালে বিলুপ্ত হইবেক? প্রতিদ্দ্থিতা 
প্রভৃতি কারণে অহরহ কত জীবের 
যেধ্বংস ইইতেছে ; তাহার ইয়ত। হয়ন! | 
কিন্তু এরূপ ধ্বংস না হইলে,পৃথিবীতে স্থান 
কুলাইতন এবং সকলের জন্য আহারের 

স্থান থাকিতনা। বিগত পচিশবৎ. 

1 সরের মধ্যে মনুষাসংখ্যার দ্বৈগুণ্য হই- 
ঘাছে। এই হারে প্রজাবৃদ্ধি হইলে, 

কতিপয় সহশ্র বতমুর পরে আমাদের 

সম্তানসন্ততিগণের পৃথিবীতে আর স্থান 

হুইবেনা। নান। নৈসর্গিক কারণে 

ূ জীবক্ষয় হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অগ্ভাব, 

ূ রোগপীড়া ও শিকার তাহার মধ্যে 

 প্রধান। এরপ জীবক্ষয় না হইলে, যে 

কোন জাতির এতবৃদ্ধি হইতে পারে যে, 
তাহাতেই ভূমণ্ল পরিপূর্ণ হইয়া যাই. 
বেক। আমর! একটি দৃষ্টাস্ত দিতেছি। 

যাবতীয় জীবের মধ্যে হস্তীর উৎপার্দিকা- 

শক্তি কম। এই জন্ত ভ্রিশবৎসর বয়ক্রম 

হইতে ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত সম্তান উৎপাদন 

করিতে পারে। অতএব একটি হস্তি- 

দম্পূতী হইতে তিন জোড়া অর্থ/ৎ ছয়টি 

শ/বফ উৎপন্ন হয় ধরিলে, অধিক হইল 

না। এই হারে যদি বৃদ্ধি হয়, আর 

আদপে ক্ষয় নহয়, তাহা হইলে প্ণাচশত 
বৎসরের পর পঞ্চদশ লক্ষ হস্তী ভূমণ্ডলে 

|| ব্চিরণ করিবেক। তাহাদের খাদ্য যোগান 

|| বড় সহজ ব্যাপার হইবেক না। আচার্য্য 
] লিনিয়দ বলেন, পৃথিবীতে এমন কৌন 
| উভ্ভিদ না, যাহার ছুইটি করিয়া! বীজ 
্রতিবৎসর না জন্মে। তাহ! হইলে 

এপ জা পপি ০ ৯৯ গা ৫ রা না ১৬৯৯৭ বাপি 1805 5. 

যদি একটি বৃক্ষের বৎসর: দুইটি কারি | 
চাঁর! হয়, বিংশতিবৎসরে সেরূপ দশলক্ষ র্ 
ৃক্ষ জন্মিয়! পৃথিবীর কিয়দংশ অধিকার: ণ 
করিয়া লইবেক। অতঞব প্রতীত হই. : 
তেছে, ঘেমন ক্ষয় ও স্থাস, তেমনি উৎ |] 
গতি ও স্থিতি প্রতি নিয়ম অনুর্গারে ৃ 
চলিতেছে। যেসারঘুক্ত ওগণসম্পন্ন,তাহ। | 

রক্ষিত হয়, কিন্তু যে নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট সে | 

বিনাশিত হয়। গ্রক্কৃতির এই প্রক্রিয়াকেই ] 
প্রাকৃতিক নির্বাচন (2//৮01] 99190601) |] 

বলে। ভিন্নজাতীয় উদ্ভিদ বা জীব আপনা 

হইতে উকৃষ্ণজাতির উৎপাঁদন করিয়া ক্রমে ] 
হাস গ্রাপ্ত হইয়া, হয় একবারে বিলুপ্ত হয়, ূ 
না হয় হীনভাবে অবস্থান করে। সন্নিকষ্ট | 

জাতিদয়ের মধ্যে পরস্পর প্রতিদবন্দিতা যত | 

অধিক,বিপ্রকৃষ্ট জাতিদ্ব:য়র মধ্যে তত নহে। || 

জলভাস্ত ও স্থলজন্ততে যাদুশ এতিন্দদ্বিত1, ূ 

উভয় জলজস্তর মধ্যে তদপেক্ষা অধিক । || 
ডারউয়িন সাহেব ৰলেন যে প্রকৃতির | 

এই প্রক্রিয়া, (অর্থাৎ একজাতি হইতে | 
অন্য জাতির উত্পত্তি এবং গ্রৃতিগ্কন্রিত॥ | 

'নবন্ধন সারহীন জাতির ক্ষয়,)যে সকল | 

যুক্তি ছার! প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহ! ] 
অকাট্য ,কিন্তু তা বলির়া,এমতের প্রতি- | 

কুলে কতকগুলি আপত্তি হইতে পারেনা |. 
এমন নহে। সেই সকল আপত্তির মধ্যে ). 
কতিপয়ের নিরাস হইতে পারে, কিন্তু ] 
অবশিষ্ট গুলি আমাদের জ্ঞানোন্নতির | 
সহিত তিরোহিত হইবেক, আপাততঃ | 

তাহার খণ্ডন শ্ুপাধ্য নহে। তবে যে। 

প্রতিবাদীরা বলেন যে  তুয়োদর্শনে ' ও 



| ইতিহাসে এমন কিছু প্রমাণ গাঁওয়া 

যায় নাঃ যে তদ্দ1রা একজাতি হইতে 

] অন্যের প্রীছুর্ভাব ও জাতিবিশেষের 
[ লোপ. প্রতিপন্ন হইতে পারে। এতছুত্তরে 
এই কথ! ৰলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পার যে, 

] মানবজাতি সর্বাপেক্ষ। আধুনিক। তাহার 
ইতিহাস আবার অতিশ্বপ্নকলসন্বন্ধীয়। 
এপ্দিগে প্রকৃতির প্রক্রিয়া নিতান্ত মন্থুর। 

যুগ ধুগাস্তরে প্রকৃতির পরিবর্তন সংঘটিত 
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হয় এবং তাহা যে কারপসূহ হইতে || 

শ মনু 
য্যের পরিচিত নহে। ক্ুতরাং বর্তমান | 

অবস্থায় উক্ত বিষয়ে সমুচিত প্রত্যক্ষ [| 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যাইতে পারে ন|। ] 

সম্পাদিত হয়) তাহার অধিকাংশ 

কিন্ত কালে যে পাওয়! যাইবেক, তাহাতে | 

সংশয় করা সঙ্গত নহে। 

ক্রমশঃ | 

জন্ উ,য়াট মিলের জীবনবৃত্ত। 
( পূর্ববপ্রকাশিতের পর) 

১৮৩৭ খৃঃ তিনি তাহার ন্যায়দর্শনে পুন- 

(ব্বার হস্তক্ষেপে করিলেন। ইন্ড্রকৃমন 

(১) আরম্ত করিয়াই প্রায় পাঁচ 

বসরের জন্য তাহার লেখনী এবিষয়ে 

বিশ্রাস্ত ছিল। এই বৎসরের গ্রারস্তে 

ডাক্তার হোয়েওয়েল (২) তাহার ইন্ডক্টিব 

বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন । এই 
্রন্থখানি মিলের আদর্শের অনতিদূরবর্তী 

|| হইয়াছিল । এই জন্য মিল্ অঠি আগ্র;হর 
সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিলেন,ইহার অস্ত- 

| বর্তী বিজ্ঞান যদিও অত্রান্ত ছি না, তথাপি 

ইহার অস্তর্মিহিত চিন্তার প্রভৃত উপকরণ- 
সামগ্রী মিলের যে বিশেষ উপকারে লাগি- 
ম্লাছিল তত্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। : 
উক্ত উপকরণদামশ্রী হোয়েওেলের হতে 

] (1) 100050192 ০ [01 সি 
৮৮০০৯ উপ চপ 

প্রথম সংস্কার প্রাপ্ত হয়। স্তরাং অপ্প : 
পরিশ্রমেই ইহা! মিলের কার্য্যোপযোগী 
হইয়া উঠে। এতদিন তিনি যাহার 
অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহ! 
তাহার করতপস্থ হইল। হোয়েওয়েলের 
্স্থ তদীয় চিস্তাস।গরে নুতন তরঙ্গ! 
উত্থাপিত করিল | তিনি হোয়েওয়েলের 
গ্রন্থ পাঁঠের পর হার্সেলের গ্রাক্কাতিক 
বিজ্ঞান (৩) পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থ তিনি 

সপ পপ পাপ শা” স্বপরাপে্ার-্ - স--৮ 

পূর্বেও “পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহার | 
সমালোচন! পর্য্স্তও করিয়াছিলেন। কিপ্ত 
তাহাতেও কখন তাহার কোন উপকার 
দর্শে নাই। কিন্তু এক্ষণে হোয়েওয়েলের 

| ৪), " 

(8) ও. এ. 59791191158 815608:86 | 

00 (189 9600) ০? 186278] ৪ 
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গ্রন্থের আলোকে তিনি অনেক নুতন বিষয় 
| দেখিতে লাগিলেন, আপনার মানসিক 
] উন্নতির ইয়ত্ করিতে পারিলেন। তাঁহার 

নব পত্রিকার সম্পাদন কালের মধ্যে যে 
[ অবদর পাইতেন তাঁহাতেই তাহার সু 
|| খ্যাত ন্যায়দর্শনের এক তৃতীয়াংশ সমাপ্ত 
করিলেন। পুর্বে .তিনি এ বিষয়ে যাহা 
লিখিয়াছিলেন তাহাতেও আর এক 

| তৃতীয়াংশ হইল। অপর এক তৃতীয়াংশ 
মাত্র অবশিষ্ট রছিল। ন্যায়দর্শন এই 

অবস্থায় রাখিয়া তিনি এক্ষণে কমটের 

' দর্শন (8) লইয়া বিবাদ আরস্ত করন | 

মিল্ কম্টের গব্ষণাপ্রণালীর সুক্তা 

 আর্ধ্যদর্শন। 
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আঁষাঁড় ১২৮২। 

রুচিকর হয় নাই | চতুর্থ খণ্ডে 
এই বিষয়ের আলোচনা ছিল। সুতরাং 
চতুর্থ খণ্ড মিল্:কে সম্পূর্ণ্ূপে হতাশ 
করে। কিন্ত পঞ্চম খণ্ড তাহার এই || 
ক্ষোভ কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত করে 

এই থণ্ডে ইতিহানে্কএ্কটী অখণ্ড ছবি 

| 

প্রদত্ত হয়।, এই ছত্বি অবলোকন করিয়া | 
মিল. পরম পুলকিত হন। ন্যায়দশ'ন | 

সম্বন্ধে মিল্ বিপরীত ডিডক্টিব প্র- | 
ণালী (৬) বিষয়ে, কম্টের নিকট 
বিশেষ খণী ছিলেন। এই মতটী | 

সম্পূর্ণ নৃতন।' মিল্ কম্টের দশ 
ভিন্ন আর কুত্রাপি এই মত দেখেন নাই । 

ও গভীরতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন । | বোধ হয় কম্টের দশন অবলোকন না ] 

করিলে এই মতে উপনীত হইতে মিলের | কিন্ত তিনি তাহার দর্শনের এই প্রধান 
দোষ উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহাতে 

প্রমাণের কোন নিরম নির্দিষ্ট নাই | এই 
বিষয়ে মিলের দর্শন কম্টের দর্শন 
অপেক্ষ1 উত্রৃষ্টতর | যাহা হউক ক্ম্টের 
দশনি পাঠে মিলের বিশেষ উপকার লাভ 

হইয়াছিল। ত্ীহার শেষ রচনা! সকল 

তেন না। 
কম্টের সহিত মিলের কখনই চাক্ষুষ || 

প্রত্যক্ষ হয় নাই, তথাপি মিল তাঁহার 

৷ বনুদ্িন লাগিত, অথবা] হয়ত তিনি শ্বয়ং | 

। ফোনকালেই এমতে উত্তীর্ণ, হইতে, পারি- ] 

পসি্শ সু 

রচনাবলীর একজন. অকপট স্ততিবাদক, || 

|| অনেকস্থলে কম্টের দর্শনালোকে আলো 
কিত। এতাবতকাল পর্যযস্ত কম্ট-দশনের | পত্রাদদি লেখালিখিও চলিয়াছিল। কিস্ত 

ছিলেন। কিছুদিন তাহাদিগের মধ্যে | 

দুই গড মাত্র প্রকাশিত: হইয়াছিল। | ক্রমে সেই পত্র সকল বিতপ্ডায় পরিপূর্ণ: [| 

|| ইহার পর কম্ট-দর্শনের অবখিষ্ট খণ্ড ; হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা-]. 

সকল যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল ৷ দিগের পরস্পরকে পত্র লেখার আগ্রহ 

গ্রমনি মিল্ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই ; কমিয়া গেল। পত্র লেখা বিষয়ে 

|| ফল পাঠ করিতে লাগিলেন। . কম্. : মিল_সরকপ্রথমে শিথিল হন, কিন্তু পত্র 
টের সামাজিক. বিজ্ঞান (৫) মিলের ; লেখা রহিত করা বিষয়ে কম্টই অগ্রগামী | 

[৫) ০০055 ০505 0 041980 ( হল। মিল দেগিেন_আর যোগ হয 
[১০5101%9, (9) 3০০1৪] 801900০, | (6) 11)0)১9 100000656 119011)04, 

ও ই জাপা পল 



[ কমটের মানসিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা 

| কারের সম্ভাবনা, তাহা কম্টের পুস্তক 
দ্বারাই হইতে পারে। তীহাদ্িগের পার্থকা 
যদি সামান্য-মতভেদ-ঘটিত হইত, তাহা 
হুইলে তীহাদিগের মধ্যে একপ চিরবি 
চ্ছেদ সংঘটিত হইত না। কিন্তু যে সকল 

৷ প্রিয়তম মত তাহাদিগের গভীর ও গ্রাথল- 
তর হ্ৃদয়ভাবের সহিত মিশ্রিত হ্ইয়! 
গিয়াছিল, যে সকল প্রিয়তম মত তীহা- 

| দিগের ছুই জনকে ছুই স্বতন্ত্র পথে লইয়! 
গিয়াছিল, তাহাদিগের পার্থকা সেই প্রিয়- 
তম ও গভীরতম মত সকলের উপর 

সংগ্থাপিত ছিল | কম্ট বলিতেন যে 

যেমন জনসাধারণ ও তরেতৃগণ গ্রকৃতিতত্ত্ 
ও পদার্থবিদা। বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের 
মতের উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন, 
সেইরূপ তাহাদিগের সমাজতত্ব ও 
রাজনীতি বিষয়ে : দার্শনিকদিগের 
মতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা 
উচিত । মিলু এ বিষয়ে কম্টের 
সহিত সম্পূর্ণূপ এ্কমত্য অবলম্বন করি- 
তেন। কম্টের সর্ব প্রথম গ্রন্থ পাঠ 
করা অবধি এই মত মিলের অস্তরে 
দুরূপে অঙ্কিত হয়) মধ্যযুগে রাজ- 

|| কীয় (১) ও ধরশসন্স্ধীয় €২) ক্ষমত! সম্পূর্ণ, 
] রূপে পৃথক্ভূত হওয়ায় আধুনিক 
[| ইউরোপের সভ্যঙাতি সকল যে কি 
[ অনীম উপকার লাভ করিয়াছেন, কম্ট 
। 0) গাআ০থ: 2) 90, 

ন--যে তাহাদ্বারা ; তাহার .স্থুপ্রসিদ্ ] 

নাই. এবং কমট দ্বারা কাহার যে উপ- ; ইহার ভুরনী প্রশং 

| 

- ১ ন্যায়দর্শন সর্থন্ধে তাহাদিগের মত যতই ৃ | 

সহ তত৩২৪৪৪৭ ৮ কত্ত ৩৯৪১০৪৪৪৬৫০ ৪৮ ৯০০০৭ ০০ 

গ্রন্থে তাহা অতি | 
ইন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন । মিল্ 

সা করিতেন। কম্ট 
বলিতেন যে ধর্শার্যাজকেরা এতদ্দিন পধ্যস্ত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতির | 
উপর যে প্রভু প্রদর্শন করিয়া আসিয়া- ছেন' কালে সেই প্রভূত! অতর্কিতভাবৈ 
দাশনিকদিগের হস্তেই পতিত হইবে। 
দার্শনিকেরা যখন নান! মত পরিত্যাগ || করিয়া সম্পূর্ণরূপ এ্কমত্য অবলম্বন 
করিবেন,*তখনই তাহারা এরূপ আধি- 
পতা, প্রাপ্ত হইবার যোগ হঈবেন। মিল | 
এ বিষয়েও কম্টের সহিত একমত্য 
অবলগ্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন কম্ট | 
দার্শনিকদিগকে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ধ 
যাজকদিগের ন্যায় একটা স্তর সম্ভা- 
দায়ে বিভক্ত করিলেন ; যখন তিনি | 
রোমান, ক্যাথলিক ধর্শযাজকেরা এক | 
সময় যে আধ্যাত্মিক আধিপত্য ধারণ করি- | 
যাছিলেন, তাহার দারশনিকদিগকে সেই 
আ'ধপত্যে অভিষিক্ত করিলেন ; যখন ূ 
তিনি এই আধ্যাত্মিক গ্রভৃতাকে উৎকৃষ্ট ] 
শাঁসনপ্রণালীর একমাত্র অবলম্বন এবং 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার নিবা- || 
রখের একমাত্র মহৌষধি বলিয়া নির্দেশ 
করিতে লাগিলেন; যখন তিনি, এরূপ || োচারণালী হইতে রানতিক | ও পারিবারিক অনেক উপকারের | 
আশা করিতে লাগিলেন; সেই মুহূর্ত ] 
হইতেই, মিল, স্থির. করিলেন: যে র 
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| কেন এক হউক না, সমাজততত্থ বিষয়ে 
তাহারা "মার এক পথে অধিক দিন বিচরণ 

|] করিতে পারেন না। কমট (৯ “সিষ্টেম, 

| ডিপলিটিক পজিটিব” নাঁমক তাহার শেঁষ 
গ্রন্থে তাহার এই মত সকলকে চরমসীমায় 

| সমানীত করেম। সেই মত এই- 
কতকগুলি আধ্যাত্মিক িক্ষক ও শাঁসন- 

কর্তাদিগের একটী স্ুস্বদ্ধ সযাজ থাকিবে, 

জনসাধারণ যে যে. মরিষয়ে একা 

অবলম্বন করিয়াছে তীহাঁদিগ দ্বারা সেই 

সেই মত নিযন্থিত ও পরিমার্জিত হছইবে। 

এই নিষদ্িত ও পরিমার্জিত সাধারণ 

মত সমাজের বাক্তিবিশেষের কার্ষের এবং 

যতদূর সত্তব চিস্তারও নিয়ামক হইবেক | 

সেই কার্যা ও চিস্তা তাহাদিগের নিজ 

সম্থন্ধেই হউক ভার জনসাধারণ সন্বদ্ধেই 

হউক। আধ্যাত্মিক রিষয়ে ও রাজ্য- 

শাসন সম্বন্ধে এরূপ ভীষণ যথেচ্ছাচার 

প্রণালীর প্রতিপোষক মত বোধ হয়, 

(২) ইগ্নেনিয়দ্ লয়লা ভিন্ন আর 
ফোন মনুষ্যের মন্তিফ হইতে কখন 

|| নিষ্কুষ্ট হয় নাই। যাহা হউক কমং 
টের এই গ্রশ্থখানি হৃদয়ের গভীর ভাব 

সম্বন্ধে যে তাহার পূর্ব পুর্ব গ্রস্থগুলি 
অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ তদ্বিবয়ে আর সমোহ নাই। 

|| কিন্তু সমাজরিজ্ঞান নন্বন্ধে ইহার 
] একমাজ মূল্য এই যে, “ধর্মে বিশ্বাস 
(ব্যতিরেকে নৈতিক প্রতুত1! যংরক্ষিত 

| | হইতে গারে না” জগতে যে এই ্রাস্ত মত 

ৃ্ ৫) িঢ909])9 09 0118305 2 

(8) 1৫59৮58 1০018, 

| আর্্যদ এনি। 
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প্রচলিত ছিল, ইহা তভীহার মুলৌচ্ছে্: 
করে। কারণ কম্ট মানব ধর্ম (৬) |. 

ভিন্ন আর কোন ধর্খেরই অস্তিত্ব, 

স্বীকার করিতেন নাঁ। যাহা হউক |] 
যাহা গজাতিসাঁধারণ সকলেই ভাল বলিয় : 

জানে, তাহা ব্যক্তি, ্ ্রকেই সত্য বলিয়া] 

বিশ্বাস করিতে হইবে ও তদনুসার কার্ধ্য 

করিতে হইবে--কমূুটের এই ভীষণ মত 
চিন্তা! করিতেও ভয় হয় । স্বাধীনত1 (8) 

ও ব্যক্তিত্বের (৫) মুল্য বিষয়ে 

নষ্টদর্শন হইলে যে মন্ুষাদ্বারা কি ভীষণ 

অনিষ্ট সংঘ'টত হইতে পারে, ধাহারা 

রাজনীতি ও সমাঁজতত্ব বিষয়ে চিস্ত! 

করিয়া! থাকেন, কমটের পুস্তক তাহাদি- 

গকে তাহা দেখাইয়। দিতেছে। 

গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থকার হইবার উদ্দেশে ষে 

চিত্ত, তদ্ধিষয়ে মিল. যে কিছু সময় অর্পণ 

করিতে পারিতেন, তাহ] স্তীহা'র পত্রি- 

কার সম্পাঁদনেই পর্যাবসিত হইত ।'ষে 
প্রবন্ধ গুলি লগ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার 
রিভিউ হইতে উদ্ধত হইয়া! ডেসারটেসন্স 

মাধক তদীয় পুস্তকে পুনমু্রিত হইয়াছে, 
তিনি উক্ত পত্রিকায় সমুচয়ে যাহ লিখিয়া- 

ছিলেন, মে গুলি তাহার চতুর্থাংশও 

নহে। উক্ত রিভিউএর সম্পাদন বিষয়ে 

তাহার ছুইটীপ্রধান লক্ষা ছিল| দার্শ 
| নিক র্যাডিক্যালিজমকে (৬) 08988 

৪) টাও মমি, ৪ 

(1) 1১207 ৃ 

(5) 15815138211, | 
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আহা ১২৮হ। 

| বেন্থামিজম্ (১) অপবাদ হইতে মুক্ত করা 

৩ তাহার অন্যহর। র্যাডিকাল মন্তকে 

|| প্রগন্ততর ভিত্তিতে সংন্যস্ত করা, 1, ইহাকে 

| ম্বাধীনতর আঁকার প্রদান করা, মিলের 

জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহার এই 
উদ্দেশা কিয়ৎপরিমাণে নংসিদ্ধও হয়া 
ছিল। সুশিক্ষিত রাঁডিকালদিগকে পার্লিয়া- 

|| মেণ্ট বা অনাত্র কার্যে উত্তেজিত করা; 

ূ এবং যাহাতে তাহারা হুইঈগদিগের সহিত্ত 

| কিন্তু তাহার এই লক্ষ্য প্রথম হইতেই 

বিফল হয়| সময়ের অননুকূলভা) সংস্কা- 

রোৎসাহের হাসপ্রবণতা এবং টোরিদি- 
গের সর্বতোমুধী প্রভৃতা--ইহার আংশিক 

কাঁরণ বটে, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অস. 

ভ্রাবই ইহার প্রধান কারণ। এই সময় 

পাঁজিয়ামেন্টের সভ্যদিগের মধ্যে অনেক 

গুলি সুশিক্ষিত ও কার্যযদক্ষ র্যাডিকাল- 

মতাঁবলম্বী লোক ছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাদিগের অধিনায়ক হইতে পারেন, 

তাহাদিগের মধ্যে এমন লোক এক 
জনও ছিলেন না। মিলের গভীর 
উত্তেজনাও  তুঁহাদিগকে সঞ্চালিত 
করিতে পারিল না। কিন্তু এই সময় 
সৌন্তাগ্যক্রমে একটা ঘটনা সংঘটিত 
হইল, যাহাতে মিল্ অসমসাছসিকতা৷ ও 

'ক্লৃতকার্ধ্যতার সহিত: র্যাঁড়িকাল. মতের 
কষ সমর্থন করিতে পারিলেন। মন্ত্রিদল 
0). 6৩0 8৩৫১০ | 

জাজ টি রে ৬ ্ টে টা পাশা শি শট শশী 

হু 

জন্ ঈয়াট মিলের দীবশবৃত্ত | 
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| সমানরূপে রাজ্যের শাঁসনভার গ্রহণকরিতে । 

পারেন এই জন্য তাহাদিগকে দলবদ্ধ । নামগ্রুর করেন ও উলটাঈয়া দেন। 
করা তাঁহার জীবনের দ্বিনীয় লক্ষ্য ছিল। | সুতরাং তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়! 

৷ তাহার কার্য্যের দোষোদেশাষণ করিতে 

আসিতেছিলেন;তিনি ডর্থামের উপদেশক 

0) [,0%88, " 

পর্যাপ্ত পরিমাণে লিবারেল না হওয়ায়: 
এই সময় লর্ড ভর্হাম মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ 
করেন) কিন্তু তিনি অচিরকাল মধ্যেই । 
ক্যানাভীয় বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় ও 
অপনয়ন করার তার গ্রহণ করেন। তিনি | 
প্রথম হইতেই র্যাডিকাল উপদেশকবৃন্দে ] ৰ 
পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রবণত্তা প্রদর্শন । 
করেন। কিন্তু হুর্ভাগাক্রমে তাহার প্রথম 

কার্মাই--উদ্দেশ্য ও ফলে অতি উৎকুষ্ট ৃ 
কাধ্য সন্দেহ নাই-হোম গবর্ণমেপ্ট । ৃ 

৩ 

মগ্রিদলের সহিত প্রকাঁশ্য বৈরভাঁবে অব- 

স্িত হন। এক দিকে টোরিগণ (২) 

দ্বারা ঘ্বণিত, অন্য দিকে হুইগগণ (৩) দ্বারা 

অবমানিত,--অথচ অর্থ ও গৌরবে কাহা 
অপেক্ষাও ন্যুন নহেন--এরূপ অবস্থায় 
লর্ড ডর্থামেরই র্যাডিকাল দলের অধিনায়ক 
হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া! উঠিল।, 
তিনি সকল দিক হইতেই নিষ্টর- 

রূপে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন; শক্ত | 

লাগিল, 'বন্ধুবর্গ কিরূপে তাহার. পক্ষ । 

সমর্থন করিতে হইবে. তাহা জানে না। 
এইরূপ অবস্থায় ভগ্রমন! ও পু্শদস্ত হইয় | 
তিনি কানাডা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিতেছিলেন। মিল, প্রারস্ত হইতেই 

কানেডীয় ঘটনাবলী আলোঁচনা করিয়া 

দ্বিগের উপদেশক ছিলেন; ডর্হাম্ ক্ানেডীর় | 
নি তি 

| 0) ১ 1085, 
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ঘটনাবলীর যেূপে [রাজি করিয়া 
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ছিলেন তিনিও ওরূপ অবস্থায় ঠিক সেই- 

| রূপ করিতেন, স্থৃত্বরাং তিনিই ডর্থামের 

শপ্পা ৩ পতি ৩৩১ রী 

পক্ষ সমর্থন করণে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন । 
তিনি স্তীহার পত্রিকায় ভর্ছামের পক্ষ 
সমর্থক একটী প্রবন্ধ রচনা করেন) 

॥ তাহাতে তিনি যে ডর্গামকে শুদ্ধ অভি- 

যোগ হইতে যুক্ত করেন এরূপ নহে; 
শ্বদেশবাঁসিদিগের নিকট তীঁহাঁর জন্য 

| প্রশংসা ও গৌরর প্রার্থনা করেন। তৎ- 

ক্ষণাঁৎ অন্যান্য কতিপয় সম্পাঁদক মিলের 
মতের অনুসরণ করিলেন। লর্ড ডর্হীম 

[ ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইবামাত্র যে অতি 

টি শ্বেএবিনি ক 

| এ এবং ক্রমে ৪ এালীইউযোপীয় সং সভ্য 

সমারোহে গৃহীত হন, তাহার প্রধান 
কারণ মিলের এই প্রবন্ধ। এরপ মুমূর্ষু 
সময়ে মিলের প্রবন্ধ বাহির না হইলে, 

ডর্থামের অদৃষ্টে যে কি ঘটিত কে বলিতে 
|| পারে? যাছা হউক ডর্থামের ক্যানেড়ীয় 

রাঁজনীতি যদিও জয় লাভ করিল; 

তথাগি গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার আদর 

|| জন্মের মত তিরোহিত হইল। কিন্তু 
1 হ্হামের আদেশানুসারে চাল বুলার 
| কর্ুক লিখিত লর্ড ডর্হামের ক্যানেডীয় 
] কার্যবিবরণ-_রাজনৈতিক জগতে একটা 
[ নুতন যুগের অবতারণা করে।,. 

|| ডর্গাম উক্ত কার্য্যবিৰরণে সম্পূর্ণূপ আ- 

রর 
লিড 

ভাত্তরীণ আত্মশাসনপ্রণালীর সংস্থা 

জাত্মপাসনগ্রণালী সপপূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত 

আধদর্শন , 
পাত "জাই ৪-০। তারা 

আধাড় ১২৮২ 

সপ 

আতিমাত্রেরই উপমিবেশ সং সকলে ল ফী 
[ হইয়া পড়ে। মিল যথাসময়ে ডর্থাম ও. 

তদীয় মন্ত্িবর্গের কার্ধ্যগ্রণালীর পোঁষ- 
কতা না করিলে এরূপ শুভকর অনুষ্ঠান 
শীঘ্র সংঘটিত হইত কি না সন্দেহ। 
উক্ত পত্রিকার ম্পাদনক্র « আর একটা 

ঘটন| সংঘটিত হয়, যাহাঁতে মিলের দ্রুত 

হস্তক্ষেপ ঘটনাসাগরের প্রবাহ পরিবর্তন 
করে। কালাইলের ফরাশিবিপ্লব যে 
অতিশ্য় গৌরব ও কতকার্ধ্যতা লাভ 

করে, তাহায় প্রধান কারণ মিলের সমাঁঁ 

লোঁচন1। এই গ্রপ্থ মুদ্দাযন্ত্ হইতে বহির্গত 

হইবামাত্র, স্থলদর্শী সমালোচিকেবা-াহা- 
দিগের বিবেকপ্রণাঁলীকে কালইল পদ- 
দলিত করিয়াছিলেন-স্ব স্ব কুটযুক্তি 

দ্বারা সাধারণের অস্তঃকরণকে ইছার 

বিরুদ্ধে দূষিত করিতে না করিতেই, 
মিল্ নিজের পত্রিকায় ইহার সমালোচনা 
বাহির করেন। তিনি এই সমালোচনায় 
এই গ্রন্থের এই বলিয়া প্রশংসা করেন | 

যে, ইহা জ্বাতাবিকী গ্রাতিতভার ফল, 
স্থতরাং ইহা! সামান্য নিয়ম বা বিধির 
অধীন নহে বরং ইহা! নিয়ম বা বিধির | 
প্রবর্তক । মিলের এই সমালোচনায় | 
কার্পাইলের এই গ্রন্থ ইংলগের সর্বাতর | 
সমাদরে গৃহীত হয়। 

মিলের সংস্কার ছিল না। তাঁহার মতে |. 
সাময়িক হস্তক্ষেপই এন্প কৃতকাধ্যতার || 
মূল। তিনি বলিতেন ঠিক সেই সময়ে যে. 
কোন তি কথফি বানা? 

 মিশ্লের সমালো- | 
পনের | চঈনার কোন অন্তূত শক্তি ছিল বলিয়া 

] অন্থরোধ করেন। তাহার এই অনুরোধে 
| ছ্ই তিন বৎসরের মধোই কানাডার 
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রি ধর মত প্রকাশ করিলে, সমান ফল 

| উৎপাদন করিতে পারিতেন তথ্বিষয়ে 

আর সন্দেহ নাঁই। যদিও তিনি তাহার, 

[| পত্রিকা ছার! র্যাডিকাল রাজনীতিতে 
| নূতন জীবন সগরিত করিতে সক্ষম ইন 
| নাই বলিয়। ক্ষুব্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি 
যখনই এই ছুই ঘটনার বিষয় মনে করি. 

| তেন তখনই তাহার মন আনদ্দে উচ্ছ- 
নিত হইত। 

_. ক্্যাডিকালদলের  সংস্থাপন-বিষয়িণী 

আশালতা উন্মু লিত হইলে, মিল, পত্রি- 

কার সম্পাদনজনিত' অর্থ ও সময়ের 

বুখা ব্যয় হইতে বিরত হইলেন | এই 

| পত্রিকা তাহার নিজের মত প্রকাশের 

যন্থশ্বরূপ ছিল। এই পত্রিকায় তিনি 

] সম্পূর্ণরূপে তীয় পরিবর্তিত মত সকল 
| ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার 

| প্রাথমিক রচনাবলীর সঙ্কীর্ণ বেন্থামিজম্ 
| হইতে আপনাকে স্পষ্টরূপে পৃথকৃককত 

|| করিতে পারিয়াছিলেন। তন্রচিত বিবিধ 

সাহিত্যবিষয্নক প্রবন্ধ, দুইটা প্রবন্ধে তৎ- 
| কর্তৃক বেন্থাম ও কোলাদীজের দর্শনের 

|. তুলনা; এবং তদীয় রচন! সকলের সাধারণ 
|| ভাব--পাঠকমাত্রকেই প্রতিপন্ন করিয়া, 
|| ছিল যে তদীয় মতসকলে অনেক পরি- 
| বর্তন সংঘটিত হইয়াছে । পূর্বোক্ত প্রবন্ধ 
| ঘয়ের প্রথমটাতে তিনি বেন্থামের গুণ 

রনপূর্বরক, তাহার দর্শনের ভ্রম ও 
| অভাব সকল প্রদর্শন করেন। এরাপ 
|| সমালোচন ন্যাযসম্মত হইলেও, বেন্থা- 

2০০৯2৯24255 

কাঁ্য সম্পাদন করিতে না করিতেই, তা. ৃ | 
হার গৌরব নষ্ট কর! মিলের স্ুবিবেচনার 
কার্ধ্য হয় নাঁই। ইহাঁতে উন্নতির পথ 
রুদ্ধ বই পরিষৃত হয় নাই। কোলেরীজ- 
বিষয়ক প্রবন্ধে তিমি উনবিংশ শতাব্দীর 
অভাঁবাত্মক দশন বিরুদ্ধে ষে অভ্যুত্থান | 
হয় তাহারই স্বরূপ নির্দেশ করেন । তিনি 
ইহাতে সেই অভাবাত্মক দর্শনের প্রকুতি- 
গত দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া, 
দেন। 2 

উক্ত পত্রিকার যে সংখ্যায় কোলেরীজ- 
বিষয়ক প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয়, মিলের 
অধ্যক্ষকভাঁকালে উক্ত পত্রিকার প্র শেষ 
খ্যা। ১৮৪০ থৃষ্টান্দের বসস্তকালে মিল্ 

উত্তত পত্রিকার, অধ্যক্ষতা হিক্সন্, 
(১) স।হেবের হস্তে,সমর্পণ করেন। হিকৃ- ৰ 

মন্ তাহার অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রি- 
কার একজন অবৈতনিক নিয়মিত ও 
যোগা লেখক ছিলেন। হিকৃসনের সহিত 
মিলের এই মাত্র বন্দোবস্ত হইল, ফে 
উক্ত পত্রিকা এখন হইতে « ওয়েষ্ট, 
মিনিষ্টার রিভিউ” এই পুরাতন নামে 
আখ্যাত হইবে। সেই নামে'উক্ত পত্রিকা 
হিক্সনের অধ্যক্ষতায় দশ বৎসরকাল: | 
গ্রচলিত থাকে । হিকৃসন্. উক্ত পত্রিকার | 
অধাক্ষ ও সম্পাদক-ছুইই হইলেম।। তিনি] 
তাহার পরিশ্রমের জন্য ফিছুই লইতেন না, 
এবং খরচ, পত্র বাদে যাহা 'কিছু অরশিষ্ট: | 
থাকিত নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ভাগ 
করিয়! দিতেন। কিন্ত এরূপ ্যাডিকাল- 

]মের দর্শন. প্রতিষ্ঠিত হয়া তাহায়। রি [« (9 147 সি 



| দিন ছিল, ততদিনই, ইহা উন্নতি 

0 কালিজমূ মত প্রচার বিষয়ে সতত 

থাকিত। মিল ইহাতে লিখিতে 

| নাটক ও উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে। 

সাহিতা যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছে, 

| নদের বিষয় হইত । কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্ষিয় 

| এই, আজি পর্যন্ত য়ে শত সহ্ত্র নাটক 

খানি সন্ভাবসম্পন্ন প্রকৃত নাটক নামের 

|| উপযোগী দৃশাকাব্য প্রাপ্ত হওয়া ছুষ্ষর। 

|| কিস্ত উপন্যাস সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে 

| পারে না। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীগণের মধ্যে 

অধিকাংশই ইংরাজী ওপন্যাসিক সাহিত্য- 

২ ৮৮৯৬-১ পপর 425 আব লিহাননরর বার 
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আধ্যদর্শন | 

0 অতি অপ্পই হইত । ম্তরাং এত অল্প 
'| টাকায় তিনি যে সম্মানের সহিত এতদিন 

| এই পত্রিকা চালাইতে পারিয়াছিলেন 
]| ইহা ভীহার পক্ষে সামান্য গৌরবের 
0|বিষয় নহে। ইহা তাহার হস্তে ষত | হয়। মিল. এই গ্রস্ত্ের..সমালোচনা 
ৃ ও র্যাঁড়ি- রর এডিন্বরা রিভিউতে . গ্রদীন'করিরা ইহার | 

ব্রতী | লেখকশ্রেণীর অন্তভূক্তি হইলেন ।. 

একে- 

আজ কাঁল বঙ্গভাঁষায় ভুঁরি তুরি 

প্রকাশ্য রঙগভূমির পরিস্থাপনাবধি নাট্য- 

তদ্রুপ সুফলপ্রসবিনী হইলে বড়ই আন- 

গ্রচারিত হইয়াছে, তন্মপ্যে ছুই চারি, 

ণের প্রবৃত্তি, রুচি, ও শিক্ষা 

পাঠে বিলক্ষণ অভিনিবিষ্ট দেখা যায়। ; উন্ন ৃ 

|| উচ্চ সাহিত্যের সম্যক সমালোচনা করা, 
॥ হয় আজিও ত্রাহাদিগের শক্তির বহি- 

| ভূত, 7) হয় প্রব্ত্তিবিরোধী। সেদিকে 
পদার্পণ, করিধার এ এখনও ও বিশ্ব আছে | 

সি্পি কাশি চারশ 

? 
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মতাবলদধিনী পত্রিকার বায় বাদে আয় বারে. ক্ষান্ত হন নাই। ফিস্ত এজ? 
রিভিউএর অধিকতর. এচারহেতু এখন |. 

হইতে তাহাতেই তিনি অধিক পরিমাণে |. 
লিখিতে লাগিলেন । এই সময়ে পডিমক্রেসি 
ইন্ আমেরিকা”, নামক পুস্তক গ্রকাশিত 

(ক্রমশ১।) 

চিত্তবিনোদিনী। * 

কিন্ত তা বলিয়া, যাহা স্বতঃ ও সহজে 

নমস্তুত হইতেছে, তাহ! নিবারণ করা 
কখন বিবেচনাপিদ্ধ নহে। তদ্দারা যদি ; 

| বঙ্গমাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন হয় 

ক্ষতি কি? বিশে; আমাদিগের মধ্যে 

এক্ষণে অর্ধশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক || 

তাহার1 মহজ ও স্থখপাঠা উপন্যাস পাঠে 

যেমন প্রীত হয়, এমত আর কিছুতেই 
নছে। আমাদিগের না মহিল।গণ ও | 

উপন্যাসপ্রিয় | অতএব ওপন্যাসিক | 

আতকে নার করা নিতান্ত 
অবিহিত নছে। তদ্দারা যদি জনদাধার- 

 কথক্চিৎ 
উন্নত হয়, দেশের মঙ্গল বই অমঙ্গল: 

(সিপাহী বিদ্রেহসম্থলিত &তিহাপিক 
উপন্যাস। আগোবিন্দচন্ত্র ঘোষ এম, এ; 

বি) এল) প্রণীত | গ্রাটীন ভারতযন্তে মুদ্রিত | 
১৭৯৬ শক হুল্য ৯০ পিক] মা? | 
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আষাঢ় ১২৮২. 

| নহে। ইংরাজী নাহিতা ইতিবৃত্তের 
ৃ পর্যালোচন। করিলেও প্রতীতি হইবে 

|| যে, ইংলগেও সময়ে সময়ে এক এক" 

| বিধ সাহিত্যের প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল। 
| শখ যোঢ়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং সপ্ত- 

দশ শতাবীর এারস্তে ইংরাদ্ী নাট্যসাহি- 
|| তোর বিশেষ প্রাচুর্য হইয়াছিল। প্রথম 
[| চার্শস এবং সাধারণভন্ত্রের সময্ষে দিন 

দিন কত সহ ক্ষুদ্র পুস্তিক। .জনমমাজে 

| প্রকাশিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেক- 

0 টেউর, ট্যাটলার প্রভৃতি লাময়িক পত্রি- 

করিয়৷ জ্ননমাজকে শিক্ষা দ্রিতে লাগিল। 

বর্তমান শতাব্ধীকে ইংরাজী সাহিত্যের 

| গুপন্যাসিক কাল বলিলে অত্যুক্তি হয় 

না। যেয়ে সময়ে যে সাহিত্যের আোত 

স্বাভাবিক ও সহজে প্রবাহিত হইয়াছে, 

সেই সেই সময়ে জনসমাজ সেই সাহি- 

ত্যের জোনে আপনাদিগের জ্ঞানতৃষ্চা 

নিবারণ করিয়াছে। শুধু তৃষ্ণামোচন করে 

নাই, তাহাতে অন্তরণ করিয়াছে, ও 
|| যথেচ্ছ! ক্রীড়া করিয়া সম্পূর্ণ সবথলাভ 

[ রিয়াছে। এই সমস্ত অনায়াসলন্ধ প্র 

বাহে প্রবর্ধমান হইয়! .আজি 

|| সাহিত্যের বৃহত্নদ নৃত্য করিতে করিতে 
0 শতধা কেমন জ্ঞাননমুদ্রের অনস্তদেশে 

| প্রবাহিত হইতেছে । ইউরোপীয় অন্যান্য 

ৰ জাতির সাহিত্য-ইতিবৃত্তেও এই কথার 

| যাথাথ্য প্রতিপাদদিত করিয়া দেয়। 

|| বঙ্গপাহিত্যের- প্রবাহ যে কিব্ূপে 
ও পররধমান হইবে, রং কোথায় খিচালিত 

কায় দেশীয় বিদ] বিভিন্নমুর্তি ধারণ 

ইংরাজ, 

চি ্তবিনোদিনী ॥. 
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হইবে, তাহ! কখনই অস্মান বরা যায় 
না। কিন্ত ঘেষে শ্রোত আসিয়া ইহার | 

সহিত মিলিত হইতেছে,আমর! সহর্ষচিত্তে 

তাহার বারিরাশিতে সন্তরণ ও ক্রীড়া ] 
করিয়া অবশ্য পরিতোষ লাভ করিব। ওঁপ-. 
নাসিক শোতে যদি আমাধিগকে একদা । 

ক্রীড়া করিতে ও নিমগ্রহইতে হয়, আমাদি- 

গের দেখা উচিত, এই শ্রোতে কি কি অ- 

মূল্য নিধি লাভ করা যাইতে পারে । অত- । 

এব ফাহারা এই প্রবাহ প্রবর্ধমান করিতে ; 

সযত্ব ও কৃতকার্য হইবেন, তাহারা 

বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকারী, ও জামার | 
কৃতজতার ভাজন |. নমালোচ্য গ্রন্থের 

জন্মদাতা যে এই প্রবাহের বারিরাশি। 

প্রবর্ধমান করিতে অনেক সহায়ত। করিতে 

পারিবেন, আমাদিগের এবপ বিলক্ষণ 

বিশ্বাস হইয়াছে। তিনি প্রথম উদ্যমেই 

দেখাইয়াছেন, যে তাহার এ বিষয়ে বিল- 

ক্ষণ নামর্থয আছে। সেই সামর্য যথাবিধি ] 

নিয়োদিত করিতে পারিনেই অবশ্য র 

কৃতাথ হইবেন। 

বাঙ্গ।লীর স্থির ও জড় জীবনে উপন্যা 

পেক প্রভাব পতিত হওয়। নিতান্ত আব- 

শ্যক। আমর! তে প্রকার আলপ্য-মুখ- 

প্রিয়, বিলাসী, নিজ্জীব, নিস্তেজ, ও 
জড়বৎ শ্বদেশ এবং গৃহমধ্যে আবদ্ধ 
থাকিতে ভাল বাসি, এমত আর 'কোন ] 

জাতি নহে। এজন্য আমাদিগের জীবনে : 
কিছুই বৈচিত্র্য এবং রমণীয়তা। উপলব্ধি 

হয় না। এ জীবন নিতান্ত ক্ৃবিত্বশূন্য ! 
জারী একতাবেই অচদিন অতিষাপিত ঢা 

সপ শা সপ সপ পপ ০১৯১১ 
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. || করিতে ভালবানি। আমরা কোন প্রকার 
| পরিবর্তনের প্রয়া্ী নাহি। ফোন অব 

| | দ্বান ও সাহসিকতা আমাদিগের কুষ্ঠিতে 

|| উল্লেখিত নাই। “ভীত বাঙ্গালী” আঁমাদি- 
0] গের অপযশ ও জাতীয় কলঙ্ক । আমরা 

|| চিরকাল বধূর মুখ দেখিয়া সকল ভুলিয়া 
| থাকি । স্তণতা আমাদিগের জাতীয়ভাব। 

| গৌরব ও মহত্ব, উচ্চ আশা ও আকাঙ্ঞা 
| আমাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। সাঁ 

হমে নির্ভর করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত 
|| হইতে হইলেই আমাদিগের সর্বনাশ 

|| ঘটে | বিশ্ব ও বিপত্তির নাম গুনিলেই 

আঁমরা শত হাত দুরে যাই | নীতিশান্তের 
অন্থবর্তী হইয়া আমরা ঘোটকেরও 
নিকটবর্তী হইতে পারি না। বাঙ্গালীর 

জীবন এইরূপ স্থির, জড়বৎ ও অপার। 

তাহার হৃদয়ে যত 'পন্যানিক প্রভাঁব 
| প্রবিষ্ট হইবে ততই তিনি জীবিত হইতে 

| থাঁকিবেন। ওপন্যাসিক বীরত্ব ও কার্ধ্য 

-নিচয় আতিশব্য'দৌষে কলঙ্কিত হইলেও, 
বাস্থালীর পক্ষে তাহ! আপাততঃ অন্ঠক- 

|| রণীয় বটে। যদি ওপনাসিক নাঁয়ক 

| এর" নারিকাঁর ন্যায় প্রমন্ত হইবাঁর জন্য 
আমাদিগের ইচ্ছা বলবতী হয় এবং 

|| আমরা যদি সেই ইচ্ছানুসারে, অনুষ্ঠান 

] করিতে উদ্যত হুই) তাহাতে আমাদিগের 

| পরিণামে অমঙ্গল ঘটিবে না। যেরূপে 
| হউক আমাদিগের বর্তমান জড়তা, ও 
0 ভীতি. অপনীত হইলে আমরা একদিন 

| জীবিত হ্ই। জীবিত হইয়া! দেখি, এক- 

ৃ দিন, প্রক্কত জীবনে ? কন্ত নখ | জীবনের 

একজন সুযোগ্য পাত্র | 

আখা ১২৮২ || 
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কারধাশীলতায় মানবপ্রকৃতির ফিরাপ | 
নতি হয় তাহা অনুভব করি। এসারিত 

জীবনক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে. প্রমত্ত -বারণের |: 
মত কার্ধ্য করায় কি সুখ, তাহা একদা 
সম্ভোগ করি|। একদা ভনকুইক্সটের | 

জীবন বাস্তবিকতায় পরিণত করি। একদা | 

সেরভিন্টিসের ঘটনাময় জীবন দ্বকীয় | 
জীবনে অনুকরণ করি। একদা! স্কট_অথবা 

বাইরণের মত জ'বনকে রমণীয় কবিত্ব-. 
ভাবে পরিপূর্ণ করি। নির্ভাঁক হৃদয়ে বি- 
পদে ঝন্প প্রদান করি, এবং গুভোদ্দেশে 

দেশে দেশে পরিভ্রমণ করি | সাগরমস্থনে 
ভীত হই না, কান্তারে প্রবেশ করিতে 
পরাস্মুখ হই ন!, এবং প্রকৃতির ভয়ঙ্কর 

মু্ি দেখিয়া সভয়ে সংকল্পসাধনে বিরত 

হই না! । বহুল উপন্যাপ পাঠের ফল 
। যদি এরূপ শুভকর হয়, তবে উপন্যাস ] 
আমাদিগের প্রম মিত্র, এবং ওপন্যাসিক 

সাহিত্য এক্ষণে আমাদিগের উঞ্সাহ 

লাভের পরম উপযোগী বলিতে হইবে। 

গোবিন্দবাঁবু এই উৎসাহ লাভের 
নি উপন্যাস" 

লেখকের অনেক গুণের পরিচয় দিয়া" 

ছেন। চিত্তবিনোদিনী . গোবিন্দবাঁবুর 

প্রথম গ্রস্থ। এই গ্রন্থে তদীয় গুণাবলির 

আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা- [ 

দিগের সম্পূর্ণ বিদ্বরণ এখনও দেখিতে ] 

পাই নাই। তাহা সময়ে ঘটতে পারে। 

গ্রোবিনাবাবুর দে সমস্ত গুণের প্রথম | | 

অরুণরশ্মি প্রভাগিত হইয়াছে-স. সমস্ত 
গণ | উপন্যাস-োধরের সাষান্য শপ. ূ 



অনিকের টং বিভা হই নহে। 
তাহার প্রথম রচনাকে আলোকিত 

করিয়াছে । তীহার রচনার যে স্থান 

পাঠ কর দেখিতে পাইবে, তাহার গুণা- 

বলির সুন্দর নিদর্শন সর্বত্রই বিদ্যমান 

আছে। 
কবি, স্বীয় কল্পনাকৌষ হইতে শত 

সহমত রত্বু আহরণ করেন; পণ্ডিত, 

্রস্থাবলি হইতে নানাবিধ মহার্ধ উপদেশ 
সংগ্রহ করেন? কিন্তু আধুনিক উপন্যাস- 

লেখক, দেশ, কাল, ও প্রকৃতির বিশাল 

গ্রন্থ অধ্যরন করিয়া তাহাঁদিগের সুন্দর 

চিন্তর সকল প্রদান করেন। দেশের 

আচাঁর ব্যবহার, কালের অবস্থা! ও গতি, 
প্রকৃতির সৌন্দর্ধ্য এবং মানবের রীতি 
নীতি, ব্যবহার চরিত্র, ও প্রকৃতির বিশেষ 

ভাব সমুহের গ্রকটন কর! উপন্যাসের 

কাধ্য। এজন্য উপন্যাস লেখককে, 
সেরভাণ্টিসের মত নাঁন! দেশ পরিভ্রমণ 

করিয়া এবং নাঁনা অবস্থায় নিপতিত 

হইয়। মানব প্রকৃতিকে বিশেষ-রূপ 
পর্ধ্যালোচন! করিয়া দেখিতে হয়। তিনি 
ক্কটের ন্যায় কূষকের কুটীরে বসিয়া কখন 

[বৃদ্ধা 'পিতামহীর উপকথা আকর্ষণ 
করিতেছেন । কখন ফিল্ডিউের সহিত 

| বিচারস্থানে উপবিষ্ট আছেন, অথব! 

্ এ রর 

5 শী শশী পশ শি শশী শীশীশ্গশশশিশিশ শীত ইং স্পস্ট ্াপা০১ প৯ টি এও 

|  শ্বলেট এবং কুপারের মত সমুদ্রের রহ্দ্য 

ৃ উত্তেদ করিতেছেন, আবার স্থিরচিত্তে 
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1 ফোয়ার-ও়েষ্টরণের সহিত মৃগয়ার অত্যয়ে; 
| পদার্পণ করিতেছেন।' তিনি কখন 

] ্বিবাসে বন্বন্ধবের সহিত গৃহ, জন | 

রসাস্বাদন সম্ভোগ সতী ূ ভীহার ! ॥ 

এই সমস্ত বহুদর্শিতীর সুন্দর চিত্র সকল ! 

যখন আমর পরিদর্শন করি, যখন মানব- 

প্রকৃতির হন্দর ছবি এবং দেশ কালের 

প্রকৃতি পরিদর্শন করি; তখন কি আমরা | . 

জিনো, ক্রিসিপাদ, এপিকটেটস প্রভ়- ] 

তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, র্যাদীন, ভল্- 

টেয়ার, রিচার্ডসন, স্কট, বৌঁক্যাসিও, | 

মেরিভে, এবং রিকোভিনিকে সহর্ষচিত্তে 

আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই না? বান্ত*. 

বিক উপন্যাস যদি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ] 
দ্বারা বিরচিত হয়, তাহা দশননশান্তর 

অপেক্ষাও উপাদেয় হইতে পারে। | 

তত্ববিৎ এড্যাম শ্মিখ উপন্যাস রচনার || 

এই প্রকার সাধুবাদ করিয়াছেন। কথিত ; 
আছে, প্রণয় এবং উপকথার সংযোগে ॥ 

উপন্যাসের উৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক | 
উপন্যাসে, প্রকৃতি ও সম্ভাবনার সহিত | 
এই উপকথার এ প্রকার সঙ্গতি রক্ষা | 

হয়, যে তাহা প্রায় প্রকৃত ঘটনার আকার 

ধারণ করে। এই জন্য ফিল্ডিং কহিয়া | 
গিয়াছেন,--যে ইতিহাসে বাক্তিগণের || 
নাম এবং ঘটনার সন তারিখ : ভিন্ন আর | 

কিছুই সত্য বোধ হয় না, কিন্তু উপন্যাসে | 
নাম এবং তারিখ ভিন্ন আর সকলই | 
সত্য | 

আধুনিক এই উপন্যাস ই ও প্রধান ]. 
শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। এক শ্রেণী | 
ঘটনাপ্রধান, অপর প্রেণী 'রসপ্রধান। 
রস-প্রধান 9 _ঘটনাযোজনার | 
কপি লাপাশিপাশ শিশির িশিশীিশিিটিতি ০ লাশ 



[| ভু [বৈচিত্র দৃষ্ট হয় না। ইছাতে 

| মামান্য সামান্য ঘটন দ্বারা পাত্র ও 

পাত্রীগণকে এরূপ অবস্থায় স্থাপিত করা 

হয়, যে তাহাতে তাহাদ্দিগের চিন্ততাব 

(ও স্বভাব বিশেষরূপে প্রকটিত হয় 

| রলপ্রধান উপন্যাসে ঘটনা গৌণ, রস 

মুখা। অন্য শ্রেণীর ধর্ম এই যে 

| ও কৌতুহলকে অধিকতব আকৃষ্ট করে। 

ব্যক্কিগণের চরিত্র এবং রসবোধ আন্গ- 

| যষ্থিক মাত্র। কিন্তু ইহাতে দেশ, কালের 

| বিবরণ, এবং আচার ব্যবহার সুন্দররূপে 

বর্ণিত থাকে । নানাবিধ বর্ণনাঁও ইহাঁর 

|| অন্যতম ধর্ম । এই শ্রেণীর উপন্যানে 

] কষ্পনাশক্তির 'অধিকতর পরিচয় হয়। 

রস প্রধান উপন্যাসে যতদূর কবিত্বের 

আবশ্যক করে, ইহাতে ততদূর নহে। 

রসপ্রধান উপন্যাসে কল্পনা, সুন্বর স্থন্দর 

|| সংস্থানের রচনা করিয়া, উপন্যাসকে 

|| চমৎকার কবিত্ে পূর্ণ করে। ঘটনাপ্রাধান 

|| ও অভাবনীয় ঘটনার সষ্টি ও সংযোজন 

করিয়া আঁমাদিগের কৌতুহলম্পৃহা, শনৈঃ 
| শনৈঃ উত্তেজিত, করিতে, থাকে | এই 

্ মস্ত ঘটনা-পরম্পরার- মধ্যে 'উপন্যাস- 

| নন্ষিবিষ্ট পাক্র এবং. গাত্রীগণের চরিত্র 

|| ও কার্য, হদয়ভাব ও ব্যবহার কথঞ্চিত 

0 উদ্মেধিত হয়। -বন্ধিমবাবুর  বিয়বৃ্ষ 
রস-প্রধান উপন্যাসের সুম্পষ্ট-উদাহরণ। 

1 তাহাতে ঘটনাপরম্পর। আমাদিগের চিত্ত 

ধর্ডব্য নহে। 

0 উপন্যাসে কল্পনা; নানাবিধ বিশ্ময়কর | 

চিতধিনোদিনী ঘটনা প্রধান হান 

গোবিন্দ বাবুব কাজা যে অতি ১] . 

বলবতী, তাহা সমালোচা গ্রন্থে বিশৈষ- 
রূপে প্রকাশিত আছে । তিনি মনে ্  ূ 

করিলে ঘটনার উপর ঘটন। রচন] করিতে ও ৃ 

পারেন এবং গ্রতিযুহূর্তে সহত্্ তৃমূলকাঁও | 
বাধাইয় দিতে পারেন আবার কৌশল- ] 
পূর্বক প্রতিঘটনাঁর "সংযোজন দ্বার! সেই 1 

সমস্ত তুমুল ব্যাপারের সমাধান করিতে ]| 
পারেন। তীহার গ্রন্থে দেখা যায়, কোথা 
হইতে মেঘমালা! গগণদেশ আচ্ছন্ন করি- 
তেছে, আবার অনতিবিলম্বে কোথা 

হইতে ব্যাত্যা উথিত হইয়া সেই কাদ-. 
স্বিনীজাল বিচ্ছিন্ন করিয়! দিতেছে ৷ গগণ 

পরিষ্কার; আবার মেঘাচ্ছন্ন, আবার পরি- | 

স্কার। তবু ঘটনাজাল নিবারিত হয় না। 

সহজে অনর্গলভাবে সমুখিত হয়। যেন | 

লেখকের কল্পনাশক্তির উর্ধরতারই পরি- 

চয় দ্রিত্ছে। উর্ধরা ভূমিতে যদ্দি ছুই 
একটি কণ্টক জন্মিতে দেখা বায় তাহা / 

 সমালোচ্য উপন্যাস ঘটনাপ্রধান রা 
লেও ইহাতে মানবচিত্র এবং হৃদয়ভাব, 

অনেক স্থলে  হুন্দরভাবে প্রকটিত | 

আছে। তবে রচয্সিতার ক্রুটি এই, তিনি | 

যতদূর অভিনিবেশ সহকারে ঘটনাঁকদ || 
স্বের. সম্বন্ধ রক্ষা]. এবং শু বর্ধমান | 
করিয়াছেন, সেরপ অভিনিবেশের সহিত 

চরিত্র এবং হৃদয়ভাব গ্রকটনে যন্রশীল || 

হয়েন নাই। রি্ত তাহা না হুইলেও ] 

মানচিত্র এবং হাযভাব বর্ণনে তীহীর | 
মে বিলক্ষণ ক্ষমতা: আছে হা সই | 
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॥ তিনি ষড়যন্ত্র ও অবদানের পক্ষে বিশেষ 

[ উপযোগী । তাহার দয়াধর্ম ও হদয়ভাঁব, 

মহচ্চরিত্রের 'নিদশ'ন। তদ্দদারা তিনি 
সকলেরই মন আঁকর্ষণ করিতে পারেন 

এবং সকলকেই মন্রণায় আবদ্ধ করিয়া 

রাখিতে পারেন | তাহার কল্পনাতে অনু- 
| ভব হয়, তাহার হস্তে প্রভূত শক্তি ন্যস্ত 

| আছে। তাহার নিকটবর্তী হইতে ভয় 

হয়; কিন্তু তাহার সহিত পরিচয় জন্মিলে 

[| তাহার প্রভাবে আরুষ্ট হইতে হইবেই হ- 
| ইবে। তিনি যেন কোন প্রকাণ্ড কাণ্ড ঘটা- 
| ইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! তাহার 

(| অভিসন্ধি অতি গৃঢ়। তাহার সঙ্থরপ নকল 
| গভীর, গোপনীয়, ছুর্গম অথচ অটল। তিনি 

|| যেন কি: প্রলয় ঘটাইবার জন্য বসিয়া 
| আছেন। আমরা বড় দুঃখিত হইলাম 
1 খস্থকার এই. পীড়েজীর 'চরিজ্রের বাহা- 
7 রেখা অস্িত করিয়াই চিত্রখানি পরিত্যাগ 
ছু কার নানা, সাহেব চা ধু নে 

চি ভিনোদিনী।, | 

1 ভীত হ ভয়. আরা 1 চিন্তবিনোদিনীতে ] 
চাবি ক্ষমভার আভাসমাত্র দেখিতে পাই । 

কারণ ইহাতে ব্যক্তিগণের চরিজ্র এবং 

|| হাদর়ভাব অর্থ-মষ্কিত হইয়াছে । লেখক 

| তাহার চিত্রাবলী সম্পূর্ণ করিতে পারেন 

| নাই। চিতরাবনী সম্পূর্ণ না হউক, কতি- 
| পর অঙ্করেখাতেই তাহারদিগের প্রকৃত 
[| মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে । 
[| এবং নানা সাহেব--এই .ছুই বাক্তি 
] গ্রস্থের অপুর্ধ স্থাষ্টি। তাহাদিগের চরিব্র- 

1 কল্পন! কি ভয়ানক, কি মহৎ! পাঁড়ে- 

| জীর নির্ভীকতা এবং বিশ্বস্ততার জন্য 

পেপে 

হৃদয়ে শু সাহার নি কাযা, 
তেও তাহার কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়।; 
ভাহার নির্দির ব্যবসায় কষ্পনাতেও | 
কিছু নবীনত্ব আঁছে। বাস্তবিক গ্রস্থকাঁ-. 
রের পাঁড়েজী এবং নান! সাহেষের প্রসঙ্গ ৃ 
পাঠ করিলে আমর! তীহার প্রিয় চারুচন্ত্র 
ও বিজয়, এমি ও হেলেনাঁকে একদা, 

বিশ্বাত হই । ইহাঁদিগকে আর দেখিতে: 
চাহি না। কারণ ইহাদিগের চরিত্র 

সে প্রকার চরিক্রাবলী 1] 
পরিব্যক্ত করাতে বিশেষ  গুণপনার | 
আবশ্যক করে না। কিন্ত তা বলিয়া; 

অতি সামান্য | 

এম ও হেলেন, চারু ও বিজয়ের চরিত্রে 
যে গ্রস্থকারের মানবগ্রককৃতি-ৰোধ এবং || 
চরিত্র-বিরচনের ক্ষমতা প্রকাশ হয় নাই, 
এ কথা আমরা বলি না| আমরা বরং 
বলি ইহাদিগের চরিত্রাস্কনে গ্রস্থকারের ] 
বিলক্ষণ অভিজ্ঞতাঁরই পরিচয় হইয়াছে। 

কিন্ত ইহাদিগের ' কাঁহারই চরিত্র সম্যক 
উন্মেষ প্রাপ্ত হয় নাই। 

চিন্তবিনোদদিনীতে আমরা যত গুলি: 
ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদিগের কাহা- | 
রই চরিত্র সম্পূর্ণ নহে। ৪১1 
সকল চিত্রেরই কতিপয় অগ্কপাত মাজ | 
করিয়া "পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

তদপেক্ষা নূন! কে যেন লিখিতে | 
'লিখিতে তুলিকা পরিত্যাগ করিয়া গিশ্ষা-] 
ছেন। কিন্ত যে কতিপয় রেখার সম্পাত : 
দেখা রি ক যে কোন: ৯১ | 

১১১ 

ভেদ এই, কতিপয় চিত্রে অধিক রেখা- 
পাত দেখা যায়, এবং অন্যান্য চিত্রে! 

$" 



আধাঢ সহ | |). রড. দন । 

ৰ চিঅধরহ হস্তনিংস্ত তাহা স্পষ্টই গ্রভীত নি অভার। নি কত ঠ দিন . 
|| হয। ভাহার তুলিকা যেমন নির্ভীত, ) হইতে কত ঘটন1 সমূহের যৌজন1 করেন, || 

| ভেমনি স্কুমার। সে তুলিকায় সরলতা | কিন্তু কিজন্য যোজনা করেন অনেক 
[| ও কমনীয়তার সৌকুমার্ধ্য যেমন বিক- | স্থলে আমরা তাহা বুঝিতে পারি ন1। 

|| শিত হইতে পারে, মহত্বের গৌরব এবং | ঘটনার অবলম্বনে ব্যক্তিগণের চরিত্র ও | 

৫ প্রকাণ্ততা তেমনি বিভাসিত হইতে ; হৃদয়ের ভাববেগ বিকাশ রুর। উপন্যাস- 

| পারে। তাহাতে কুস্থমের সৌন্দর্য্য এবং | কারের প্রধান কার্য ঘটনার শ্রোত 

|| সিংহের পরাক্রম উভয়ই প্রকটিত হইতে ; সকল এরূপ সঙ্গমে মিলিত হওয়া চাই, 
|| পারে। সে তুলিকাঁর রেখা সকল কখন | যেন তথায়, আোত প্রতাড়িত ব্যক্কিগণের 
ৃ স্বকুমারভাবে সন্কৃচিত হয়, কখন সাহস লীল] 'ও কার্য, চেষ্টা ও বিক্রম বিশেষ- | 

| ভরে প্রসারিত হয়। সে রেখার অঙ্ক-| রূপে প্রকাশিত হয়। আধুনিক উপ- 
1] পাত কখন হুক্ম কখন স্থুল। এমির | ন্যাসের এইটি প্রধান ধর্্ম। মানব, 

| রেখা কত কৃক্ষ্। হেলেনার কেমন উজ্জল | ঘটনায় নীয়মান হইবার জন্য নহে, 
|] ও অপেক্ষাকৃত স্থল! বিজয়ের রেখ! ; কিন্তু নীয়মান হইয়া কিরূপ বাবহার ও 

ঘ কেমন জটিল, চারুর কেমন সাহসী! ক্বিস্ত | কার্ধ্য করে তাহাই প্রকটন করা উপ- 

|| সর্বাপেক্ষা পাঁড়েজীর রেখা কেমন স্থ,ল ; ন্যাসের প্রয়োজন.। চিত্তবিনোদিনীতে 
| ও প্রসারিত! এমির চিত্রে মাধুর্য্য : ঘটনার শোত প্রবাহিত হইয়া যে সমস্ত | 

0 আছে, ছেলেনার চিত্রে ওজ্জল্য আছে । | কার্ধ্যক্ষেত্র দিয়! বহিয়া গিয়াছে, তাহার 

|| বিজয়ের চিত্রে পাপের মলিনতা আছে, ; অনেক ক্ষেত্রই কর্ষিত হয় নাই। কর্ধত, 

[| এবং চারুর চিত্রে মহত্বের গৌবব আছে। | হইলে বিস্তর শসা উৎপাদিত হইত, 
| কিন্তু গাঁড়েজীর চিত্রে গাভীর্য্য কেমন | দশের এরং মদীরও শোভা! বৃদ্ধি হইত। 

: নিগৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছে । কবি | কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই কবি এ সমস্ত, 

] সত্যই বলিয়াছেন বিবাহার্থ এমি, প্রণ- | অবসর উপেক্ষ। করিয়া গিয়াছেন।, 
সুকার্থ হেলেনা। আমরা আবার বলি, | মানবের যুখে সারদৃশা বিস্তর, প্রভেদ-: 
টন মন্্রণার জন্য বিজয়, কার্য্ের জন্য চাকু | ও বিস্তর। ছুক্জনের মুখ কখন সম্পূর্ণ | 
ঃ বং দলপতি হইবার জন্য পাঁড়েজী। . | সমান নয়, কিন্তু দুজনের মুখে এত সৌসাঁঁ 
|. আমারা পূর্বেই বলিয়াছি, ্রস্থকার | দৃশ্য -আছে, যেন নেই মুখঘ্বয় কোন 
|  চরিক্রসকল সম্যক. বিক্ষারিত করিতে | সাধারণ আদর্শ দর্শনে সংগঠিত হুইয়াছে।| 
] পারেন নাই। ইহার কারগাহুসন্ধান | কলিকাতা নগরীতে অদংখ্য লোকের. 
ন্ করিলে দেখিতে পাওয়া! যাঁয়.যে তাহার | বাস, কিন্ত কাহাকেও অপর লোক.বলিয়! || 

উপন্যাসে ঘটনার যেমন ্ াচ্্ধা। কাঁ্য্যের ্রাস্তি. জম্মিবাঁর সম্ভাবনা নাই | দূর ]. 

রঃ 



| ভ্রান্তির রহস্যভেদ হয়। মুখে মুখে 

| সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্ত প্রভেদও 

আছে। এরূপ ছুজনের মুখ দেখ। যায়, 

ফে সে মুখদয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একের শাঠন 

যে ভঙ্গিতে, অপরের গঠন ঠিক তাহার 

| বিপরীত । আবার এরূপ মুখেরও 
অভাৰ নাই,যে, গঠনভ'ঙ্গ ঠিক একবিধ, 

কিন্তু দাম।ন্য বৈলক্ষণ্য জন্য কথঞ্চিৎ 

গ্রভেদ হইয়াছে। চিত্রকরও দ্বিবিধ। 
এরূপ চিত্রকর আছেন বিনি সম্পূর্ণ বিসদৃশ 

ভাব অঙ্কিত করিতে নিপুণ। আবার 

এপ চিত্রকর দেখা যায়, যাহার সুকুমার 

তুলিকাঁয় সাদৃশ্যের বৈগক্ষণ্য অতি বিশদ- 
বর্ণে অঙ্কিত হয় । একঞ্ন দীর্ধাকার 

এবং গোলাকার মুখের বিনদূশ সৌনার্য্য- 
ভঙ্গি প্রকাশিত করেন, অন্যজন দুই 

দীর্ঘাকার অথবা দুই গোলাকার মুখের 
সেবন্দধ্য বৈলক্ষণ্য অনুরঞ্জিত করেন । এই 

। চিত্রকরেরা যদি উপন্যাসলেখক হয়েন, 
তাহারা মুখভঙ্গি যেমন চিত্রিত করিবেনঃ 

সী শী সপ্পীশীশিস্পীিশিশি শিক শিপাশীিশ্পাী শাশী শো শিল্ ্টািপশাীীশ্সপীশীশ শশিপীশিস্সী সিসিক শি সস 

করিবেন। আম।দিগের গ্রন্থকার ইহা"; 

] দিগের অন্যতর। তিনি, সর্ৃশ 
র পদার্থের বিভিন্নতার প্রদর্শন করিতে | 

বিলক্ষণ নিপুণ। তাহার লেখনীর স্থুকু- 

| মার স্পর্শে এই বৈলক্গণ্যের সৌন্দর্য্য অতি 
টা (রমণীয় ভাবে বিকশিত" হয়। দৃষটান্তের 

| রর হ্বরপ আমরা ছুই পরকস্থান, ১ ন৷ 

করিয়া খাকিতে পারি না | 

ক ভরবিনোদিনী। | 
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০০০ 

0 হইতে রানি জন্মিলে, সন্নিকর্ষে সে | চন্ত্রকে ভালবাসিতেন। তাহাকে দেখিতে 

মানবহদয়ের ভীঁবসন্ঘদ্ধেও ঠিক তাহাই; 

: সজন্যাম্য ব্যক্তির যার এ চারু 

পপ পি ০৭ হকার 

বাতাহার সহিত কথোপকথন করিতে, 

আননদ্দবোধ .করিতেন। চারু ও এমির | 

নি্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্ষেহ ] 

রি কর্ম্ণেপলক্ষে এমির সহিত || 

সাক্ষাৎ বা কথোপকথন করিতে পাইলে 
বড়ই প্রীত হইতেন। বস্ততঃ উভয়েরই 
মনে অন্ন অল্প অন্কুরাগের স্ধীর হইয়া- 
ছিল। কিন্তু সে অনুরাগ ত্রাতৃক্সেছও ]. 

নহে, সৌহার্দও নহে, প্রণয়ও নহে।, 
একভাবাপন্ন আত্মাদ্বয়ের পরম্পর স্বাভা- 
বিক আকর্ষণে যে একা,যে অনুরাগ জন্মে 

উহ! তাহাই । এ অনুরাগ অতি সাধা- || 
রণ, অতি মৃদ। উভয়ের বংশ-মর্ধ্যাদার 
এঁক্য থাকিলে ভ্রাতৃন্নেহ বলা যাইতে | 

পারিস, অবস্থার একা থাকিলে ই | 

সৌহার্দে পরিণত হইত, এবং সম্মিলনের | 
সম্ভাবনা থাকিলে ইহা হইতে প্রণয়ও,. 
উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু এমি ধনী- | 
মানী, ইংরাজী বিবি ও প্রভৃকন্যা__চারু 
দরিদ্র বাজালী ও সামান্য কর্ধাচারী। 
ূ তাহাদের মধো ভ্রাতৃভাব, সৌহার্দ বা 

প্রথর ক্ছিই সম্ভর নহে। সুতরাং, 

তাহাদের সে অন্ুরাগ সামান্য অনুরাগ] 

মাত্র রিল।৮ হি. । 

এস্থলে অন্ুরাগের ভাবটি কেমন সুক্ষ 
(ভাবে ওশকটিত হইয়াছে । স্থলাস্তরে | 

দেখুন কেমন চমৎকার ছুইটি হম পু 
প্রন্ছুটিত হইয়াছেঃ__ | 

০ ০০ শী পোপ পা পপ পা পপ পপ উপ সপ সপ ্পপপপসপপপ-পপ০৯ 

৯ পপ শিস্পাশিশীশিশীিসী শী, 

রঃ “হেলেনা তপ্তকাঞ্চনের যা গৌরবর্ণ, 

ডাহা জ্যোতিতে যেন গৃহ আলোফিত | | | 



রর রহিয়াছে--এমির 

|| তেজোহীন, কিন্তু অধিকতর শ্বেতমিশ্রিত। 

| হেলেনার সুক্ষ স্থবিন্যস্ত কেশপাশ এমনি 

: আঁর্ধ্যদর্শন | 
০ পপ 

সপ উল স্পা পপ উ জি, পল ও ০৮৯৮ ল্প্পজ পাপ 

আষাঢ় ১২৮২) রি] | 
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বর্ণ অপেক্ষাকৃত 

পরিপাটিক্ধপে বিন্যস্ত যে কেহ যেন এক 

এক গাছি সাজাইয়াছে । ঈষদারক্তবর্ণ 
| শিখি নিবিড় মেঘাভ্যন্তরস্থ বিদ্যুল্লতার 

|| ন্যায় শোভা পাইতেছে ; সাভরণ জুঠাম' 

বেনী মস্তককে উজ্জ্বল করিয়াছে; এবং 

বিক্ষিপ্ত লকাগুচ্ছ গৌরবর্ণ মুখপন্মকে 

অধিকতর প্রিয্দর্শন করিয়াছে । এমির 
কেশরাশি তাঁদুশ বিন্যস্ত নহে, সামান্য 

ভাঁবে একটি শ্বেতবর্ণ পু'তিগ্রহিত জালে 

|| আবদ্ধ ; তথাপি তাহার মস্তক খদ্যোত, 
|| পরিশৌভিত বৃক্ষের ন্যায়, অথবা অমা 

|| নিশার নক্ষত্রময়গগণের ন্যায় এবং শ্বেত 
| 

| অপ্প মনোহর হয় নাই! কুস্তলবিহীন 

হইয়। এমির সরল চন্ত্রাননের কমনীয় 

| কান্তি যেন অধিকতর স্পষ্ট প্রতীয়মান 

| হইয়াছে। 

সিঁথি মন্দাকিনীর ন্যায় শোভনীয় হইয়া. 

“হেলেনাঁর লোচনদ্বয় বিশাল, 

চঞ্চল» ও গতিপূর্ণ? নর্বদাই হাস্যযুক্ত 
|| যাহার উপর সে দৃষ্টি পড়ে, তৎক্ষণাৎ 
| মনের চাঞ্চল্য জন্মায় ; সে কটাক্ষে মুনির 

| মন উলে। এমির চক্ষু সুদীর্ঘ, কিন্ত 
| অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, স্থির ও 

| িগ্ধ ও শান্তভাবপূর্ণ, দেখিপে শ্লেহের 
| উদয় হয়। হেলেনার চক্ষুর গ্রতি অন্য 

| দৃষ্টি করিতে ভয় পায়; এমির নয়নয় 
(| কাহারও দৃষ্টিপণে পতিত হইতে ভীত ; 
| লজ্জাবতী লতার পত্র যেন্ধপ র্পমাততে 
ঢা রকি হয়ঃ কানে « এমির নিলজ্জ নেত্র ৃ 

অর্থীমুকুলিত 

? টি ৬০২০৯ 
রঃ রে ৯৫ 

| জানা 

সেইরূপ মুকুলিত হইয়া যায়| হেলেনা | 
লোচন' অপর চক্ষকে আকষণ করে, রা 

এমির নয়ন উপযাচক চক্ষুকে স্থির [| 
ও আবদ্ধ করিয়া রাখে। উভয়েরই | 
নাসিল স্থগঠিত, অথচ বিভিন্ন প্রকার; | 
নিজ নিজ আননৈর ক এমির | 
নাসারন্ধ নিশ্চল হেন নীর.কখন কখন | 

স্টীত হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। || 

হেলেনার ললাট নিটোল; মধ্যভাগ | 

কিঞ্ৎখ উচ্চ এবং উভম্ব পার্খ ক্রমে | 

নিয় হইয়াছে; এমির অপেক্ষাকৃত 

প্রশস্ত ও শ্বেতবর্গ। গগস্কলাপেক্ষা | 

হেলেনার কপোল প্রদেশ কিঞ্চিৎ উচ্চ | 

এমির প্রায় দমতল। হেলেনার কপো. | 

লের বর্ণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে। 

কখন লজ্জা ও অভিমানে আরক্তবর্ণ, 

কখন বাঁ ছুঃখে ও ভয়ে পাংগুবর্ণ। এমির | 
লজ্জা, ভয়, অভিমান সকলই পক্গাদ্ধয় 

নিমীলনেই প্রকাশ পায়।  এমির ওষ্ঠ1- || 

ধর অর্ধপন্ক তরমুজের মধ্যভাগের ন্যায়, | 

স্বেতবর্ণের ভিতর হইতে গাঢ় গোলাপী 

আভাস প্রকাশ পায়; হেলেনার অধিক তর | 

লালবর্ণ। হেলেনার ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ সুক্ষ || 

এবং এমির অধর কিঞ্চিৎ স্কল, নচেৎ | 
উভয়ের বদন সর্ববাঙ্গীন স্থন্দর | বিশেষতঃ | 
হেলেনার হুমম সচঞ্চল হাঁস্যবিক্ষারিত || 

বিশ্বোষ্ঠপরিশোভিত মুক্তামালাসদৃশ দ- 1 
শনপংক্তি দেখিলে, সহ্ৃদয় ব্যক্তিরা | 

যুবিবেন, হৃষ্টির. কোন বস্তরই সহিত | 
তাহার তুলনা হয় না। সে, হাষো । ৰ 

পর হয় ক্ষণেকের ঈন্যও & 



| শ আাচ মি ্  চিিলোদিনী । | ১৯৫ 1] 

ৃ মদ মনের | অন্ধকার মু হয়, ছা দূরহ্য। 

ঢ এমির অধরের কোমল ভাগ কিঞ্চিৎ 

|| বিস্তীর্ণ বলিয়া অপেক্ষাক্কত স্থুলতর দেখায়, 

|| তাহাতে সৌন্দর্ষযর হান না হইয়! বরং 
বৃদ্ধি হইয়াছে। ঈষদ্ধাস্যকালীন ধিনি 
| একবার এমির কমনীয় ওাঁধরের ঈষৎ 
লঞ্চালন, ঈষৎ বিকম্পন দেখিয়াছেন, 

মরোবরের বাতকম্পিত তরঙ্গোপরি 
1 প্রতিবিন্বিত শরচ্চন্দ্রের নৃত্য আর তাহার 

নিকট শোভ1 পায় না। হেলেনা'র 
আনন পদ্নের ন্যায় প্রফুল্ল ও সুসজ্জিত, 

এমির--চন্ত্রের ন্যায় ধিশদ |” 

“ছেলেনার বয়ল ষোড়শ বৎসর, 

নবযৌবনা। যৌবনের লালিত্য, স্ট্রী, 
| "ঘর ও গতিতে প্রকাশ পাইতেছে। 

্র্ষ,টিত পুষ্পের ন্যায় চতুর্দিকে মৌরত 
ছুটতেছে। এগি চতুর্দশ বর্ষীয়া, যৌবনের 
প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন । 

এখন বালিকা বা তরুণী উভয়ই বল! 

যায়। বালন্বভাবন্গুলভ চঞ্চলতাঁর 

পরিবর্ভে যৌবনের গান্তীর্য্য জন্বিয়াছে। 

প্রণয় কাহাফে কে জানেন না, কিন্তু 

|| হৃদয় মুকুলিত, অনুরাগ-হিরোলস্পর্শে 
| অল্প, দিনেই 'বিকণিত হইতে পারে। 
0 যৌবনোচিত লালিত্য এবং অঙ্গ গরত্যঙ্গাদি 
[ পূর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে । হেলেনার 
1 সৌন্দর্য্য যুব্জনেরই ' আকর্ষক--এমির 
0 মাধুর্য বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই ' মনো- 

| | হারী। একের নিশ্চিন্ত তরলভাব, অন্যের 

|| চিন্তাশীল গম্ভীর ভাব। উভয়েই সরল- 
৪ তার শালি ইটলযা ও [কগটত! 

কাহারও হৃদয়ে য় স্থান পায় না। হেলেন! 
পষ্টবাদিনী সরলা, এমি বিশস্তহৃদয। 
সরলা । হেলেন মনের ভাব গোপন 

করিতে পারেন না, স্পষ্ট প্রকাশ করিয়। ] 
ফেলেন, এক্না তিনি প্রগল্ভা বলিয়! 
খ্যাত। অভিমান, ভয় ইতা'দি ভীবোদয় 
হইলেই হেলেনা বাঁক্যেতে প্রকাশ করিয়া 
ফেলেন। এমি মৌনস্বভাব ; ভাবোদয়ে | 
মুকুলিতাক্ষী হুইয়! অপোবদনে নিরতর ॥ 
থাকেন। হেলেন! তর্কে পরাজিত হইয়াও |. 
পরাজয় করেন, এমি বিজয়িনী হইয়াও 

পরাজিত হয়েন। হেলেনা প্রন্ষ,টিত 
মল্লিক! ফুল; দূর হইতে সৌরতে ও সরল 
শ্বেতবর্ণে বিলানীগণকে আকর্ষণ করে। 
এমি গোলাপ মুকুলের ন্যায়। তাহার 

অনতিপরিক্ষট রূপ, অনতিপরিষ্কুট 
সৌরভ অল্প লোককে আকর্ষণ করে, 
কিন্তু কেহ যদি যত্বে গ্রহণ করেন, মধুর | 

গন্ধে তৃপ্ত হইতে থাকিবেন, কদাপি ] 
বিরক্ত হইবেন না ॥ বরং ক্রমে অধিকতর 
সৌরভ ভোগ করিবেন 1---৮ 

সমালোচ্য গ্রদ্থের অন্যতম গুণ ইহার | 

বর্ণনা। আধুনিক উপন্যাসের : বর্ণন! 
একটী অসাধারণ গুণ। বর্ণনার গওণাগুণে 

চিত্রকে উজ্জল, অথব! বিবর্ণ, পুর্ণ অথবা 

অপূর্ণ, স্তন্দর অথবা কুৎসিত দেখায় । | 

গোবিনবাবুর বর্ণনাগুলি উজ্জল, পূর্ণ . ৃ 

এবং সুন্দর |, তাহার বর্ণনার আবার । 

বৈচিত্র্য থাকাতে. ভদদীয় বর্ণনাশক্তির | 

অধিকতর: গৌরববৃদধি হইয়াছে । নগরের | 
| 1. মাম, কোপাহল, ও পতি শৌর্দ্, | 

এপস সপ পাশ পাকা শসা লিনা 
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এ পটে 

] পল্লীগ্রামের গ্রারকত ভাব, স্ৈর্া,; ও স্বাভা' পুনমরবনের পার্শ্ব, কীর্তিপুর নামে ]. 

বিক শোভা এ উভয়ই তাহার বর্ণনায় এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের চতুঃ ] 

|| যেন জীবিত, নবীন এবং প্রন্কত দেখাষ। ; পার্খে যত দুর চৃষ্টি যায়, প্রায়ই হরিৎ ৃ 

| নীরদ এবং শোণিস্টাক্ত সিপাহীবিদ্রোহ- | ধান্য ভূমি মাত্ব। বায়ুবেগে ধানযশিখা 

| ব্যাপার ও গোবিন্দবাবুর লিসিনৈপৃণ্য- 1 হিল্লেলিত হওয়াতে দুর হইতে -গ্রামটিকে ৃ 

| গুণে, 'অধায়ন করিতে বিলক্ষণ মনো, ৷ নীলাম্ু-সমুদ্র-গর্ভস্থ স্ব খু প্রতীয়মান ॥ 

] নিবেশ হর |: এই বিদ্রোছের বর্ণন! অতি ূ  হয়। মঠের অপর পা) সুর্ঘুরে,সযথায় 

সরল অথচ ওজন্বী, প্ররুত ঘটনা পূর্ণ ৰ শ্ননীল গগণরূপ চন্ত্রাতপ পৃথিবীকে স্পর্শ || 

অথচ সরস, এজন্য অধায়নকালে শরীর : করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়--হুন্দরবনের | 

লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। গোবিন্দবাবু ৰ নিবিড় কানন দৃষ্ট হয়। অলপ অন, 

প্রণয় এবং উপকথা অতি কৌশলপূর্ববক বধানক্ারী ভূম্যধিকারার দে'ষে কোন 

] বিদ্রোহঘটনাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট করি- | কোন স্থলে নিকটে জঙ্গল দেখা যায়» 

[ য়াছেন। পাছে ক্রমাগত বিদ্রোহের ভয়া- | বিশেষতঃ যে ক্ষুদ্র লৎণাক্ত খালের কুলে | 

|| নক ব্যাপার পাঠে বীহরাগ জন্মায়, এজনা, গ্রমটি নিবেশিত, তাহার অপর পারে 

| গোবিন্দ বাবু অপর একটি শ্ান্ত-বিষয়- ূ অনতিদুরে সুন্দর বনের অরণা-রাজ্যের 

[| পূর্ণ উপকথাকে গ্রধান উপন্যাসের সহিত শ।াম দীমা প্রকাশ পায়।”। 

সম্মিলিত করিয়া দিয়াছেন। বিদ্রোহ: 1 “গ্রামটিতে প্রবেশ করিলে আরও 

[ ব্যাপারের ভীষণ কাণু অধ্যয়ন করিয়া সন্তোষ জন্মে। সুনির্শিভ পরিচ্ছন্ন কুটার 

নগরের প্রাসাদ অপেক্ষাও সুখের আলম 

বলিয়। বোধ হয়। কোন কোন বাটীতে 

পুজোপকরণ পুষ্গ্বনে সম্মুখাঙ্গন স্থু- 

নজ্জিত আছে। গ্রামে ইষ্টকের মুর্তি] 

এরার দেখা যায় না, কেবল মধ্যস্থলে ৷ 
একটি পুরাতন ভগ্ন গ্রাসাদ দৃষ্ট হয়, ও. 

তাহার সম্মুখে একটা প্রশস্ত দীর্ঘিকার || 

উভগ় পাঁ্থে হুনির্মিত ঘষ্ট ও ঘট্ট্রের উভয় 

পার্থ এক একটা করিয়া, মন্দিরচতুষ্ট় || 
স্থাপিত আছে। খালের উপকূলে |. 
একটা পুরাণ বটবৃক্ষের তল ইষ্টকে আ. 

বন্ধ এবং তছুপরি হলমার্ক ও বাবা. | 

চিত্তের অপরাগ জন্মিলে, এই উপকথার 

শান্ত বিবরণ পাঠে মন কথঞ্চিৎ শাস্তিলা 

॥ করে। বিদ্রোহ-বাপরের গণ্ডগোল 

এবং তাহার ঘটনাবাহের ত্বরিত সংঘটন 

গোবিন্দবাঁবু অতি চমত্কার নিপুণতার 

[| সহিভ বর্ণন. করিরাঁছেন। আবার 'আনা 
| দিকে স্থির সমাজের আনন্দ ও এফোদ, 

এবং যুবক যুবতীর প্রণয়পং ঘটনা কেমন 
|. প্রশান্তভাবে সুবর্ণিত হইয়াছে।. এক 
|| বিষয়ে মন উত্তপ্ত হইলে, বিষয়াস্তরে 
ৃ শীতল শান্তি লাভ করে। আমরা কীর্তি, 

|| পুর নামক একটি পল্লিগ্রামের বপন! 
স্পা পসসপ্পাাাপপপাপ সিসি স্পা পাশা াসপাপী পপপপপা পাশে পট পিসী সস শিািশি ীপিশিটটি ৮ াতিেশাশীীপিশাশী শশা ] হইতে কিদংশ উদ্ধত করিগা দিলাম  ঠারুরাদি এমা, দেবতা পতিত ৃ 
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রর নর আছে। দিক শ্মশানের অপর পার্ে 

|| এক ঘর শবদাহকারী ব্রাহ্মণ আছেন । 

| দীর্ধিকাকুলে এক কোণে একটা আঁমুদে 

গৌসাই আছেন। বাবাজী শিষাগণ 

| লইয়। করতাল করে “জয় যছুনন্দন জুগত- 

| জীবন” বলিয়া দ্বারে দ্বারে প্রাতঃকালে 

[ হরিসংকীর্ভন করেন আর মধ্যে মধ্যে 

|| যুবগণেরও মনস্তষ্টি করেনঃ কেন না 

[| গ্রামের মধ্যে কালীযাৎ (গায়ক) তিনিই | 
তাহার শক্র রোজা ঢুলি। সে প্রতি 

|| সন্ধ্যাকালে অন্নপূর্ণার আরতি বাজায় এবং 

[ দিগের আনন্দ সম্পাদন করে। 

পুজাদি বা বিবাহ কালে মস্তক ঘূরাইয় 

নৃত্য করতঃ কর্ণভেদী বাদ্যে গ্রামবাসী- 

রেজো 

| ঢুলিকে দেখিলেই বাঁবাজি রাগভরে অদৃশ্য 
হন! রেজোও আরতির পর তার আক- 

| ড়ার কাছে গিয়া আপন ঢোলে কাটা 

| মারে, অমনি যেন গোৌসাইয়ের মাথায় 
বন্ধ পড়ে |” 

“গ্রামের অধিকাংশ লোকেই কৃষি- 

উপজীবী। ভদ্রলোক মাত্রেই অপ্প 

|| বা অধিক কিঞ্চিৎ তৃমি আছে। কৃষাণ 
| হইতে তছৎপন্ন কৃষিফলাংশ লাভেই 

সামান্য ভাবে অথচ স্বচ্ছন্দে তাহাদের 

| দিনপাত হয়| প্রতি অপরাহে বাঁলকেরা 

০০৪০ -4-০ ২৩১৩, 

| পাঠশালায়, বৃদ্ধেরা ক্রীড়ালয়ে এবং যুবারা 
্ গৌসাহিয়ের  আকড়ায় অথবা! দোঁকাঁ- 

নর নিকট মিলিত হয়। গ্রামে এক 
| মাত্র দোকান, কিন্তু তাবৎ, প্রয়োজনীয় 
| বন্ধই পাওয়া যায়। যুবান। সায়ংকালে 
| বিদেশদর্শা দোকানীকে, অপুর্ব গরের 

তিনি রনি খিক তম ৬৭০৮৫৯০০০০০ ০০৩৬৩৮৮ট৬৯৬ রতন কক কত এর ত৩৮৩জজ ওত) 55 ৪০ ঃ | 

তাও বোধে প্রদক্ষিণ করিয়া বসেন এনং ৷ 
অপরাছে কাশীদাদের মহাভারত বা 
কীর্তিবাসের রামায়ণ পাঠ শ্রবণ করেন।” | 

গোবিন্দ বাবুর প্রকৃতি বর্ণনায় ও | 
বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। নিয়ে; 
দেখুন প্রর্ৃতির ভয়ঙ্করী মূর্তি কেমন 
যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে! 

“নির্বাত, নিস্তব্ধ; একটি গল্লপবও 
কম্পিত হইতেছে না। চারুচন্দ্র সহসা | 
দেখিলেন আকাশমগুলের নিক্নভাগে 
একখানি ঘনশ্যাম মেঘ যেন ত্রাকুটী: 
করিতেছে-আবার তাহার ক্রোড় 

হইতে প্রগল ভা সৌদামিনী পথিকের, 

নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়া! যেন অগ্প অল্প 

হাসিতেছে।.তাহার উপেক্ষা দেখিয়! । 
উপেক্ষা করিতেছে । দেখিতে দেখিতে 
উক্ত মেঘকণা বিশাল হইয়! ভয়ঙ্কর ভাব ] 
ধারণ করিল। নির্বাত ও বিছ্যল্পতাল- 

স্লত ঘনাবলী দৃষ্টে উপস্থিত ঝটিকাঁশগ্ঠায়. 
চারু দ্রুতপদ হইলেন মাঠ পার. হইতে । 
না হইতে ঘনাবলীতে গগণ আচ্ছাদিত | 
হইল, মনোহর চন্দ্রমা বিলুপ্ত হইল)! 
চতুদ্দিক, অন্ধকার, ছুই হস্ত দুরেও দেখা. 
ভার। জলধর ক্রোধে গর্জন করিতে. 
করিতে'বজুনিনাদে অগ্ধর পূর্ণ করিল। | 
মধ্যে মধ্যে: পথিকের: ভয়-চকিত |] 
নেত্রের সন্মখে, প্রাণসংহারক প্রদীপ্ত 

অশনি নিপতিত হইয়া! তাহাকে চিত্রা- 
পিঁতের ন্যায় করিতেছে); |. স্বাভ।বিক । 

শঙ্কার গ্রভাবে, ভাবী, উৎপাত আশঙ্কায় | 

বিইগকুল.. কলরব করিয়া | রা | 
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| ভয়ঙ্কর হুভুষ্কার রবে যেন রাণস্থুলে উপস্থিত 
হইল। শুন্য পথে ইন্দ্রচর ও পবনচরে 

| তুমুল যুদ্ধ উপত্তিত। এক দিকে রোষ 
| কষায়িত অদিত  মেঘাঙ্গুরের বিকট 

জ্রকুটা--একদিকে প্রলয়-গ্রতিম ঘনধুলি- 

জাল ঘন ঘনাবলীকে পরাজয় করিল! 

একদিকে গভীর মেঘগজ্জন,-- একদিকে 

প্রবল ঝটিকার কর্ণবধিরকারী কক্করবৃষ্টির 
কিনৃকিনী, দ্বার জানালার ঝনঝনী, 

| বৃক্ষা্দির ভন্গের হুড়মাড় ও বায়,র অন- 

বরত তো! ভে! শব বজ্রনিনাদকে. ঢাকিয়। 
|| ফেলিল। পথিকের কর্ণ বধির, চক্ষু মন্ধ।-, 

কেমন স্থিরভাঁর সহিত বর্ণিত হইয়াছে । 

“ক্রমে দিবাবসান : উপস্থিত। যে 

রমণীয় অপরাহ্কালকে প্রতীক্ষা! করিয়া, 
ধনী দরিদ্র, বিলাসী পরিশ্রমী, প্রভূ ভূতা, 

| সুখী ছুঃখী সকলেই শ্রীক্মকালের মাধ্যা: 
[ হিক প্রচণ্ড মার্ভগতাপ সহ্য করিয়াছে-.. 

| গিয়া কবিরা অসংখ্য ভাবপূর্ণ উ্পেক্ষা- 

| রশি প্রস্তত করিয়াছেন, সেই সুন্দর 
সখের সায়ংকাল, সুরঞ্জিত বেশে মীরট 

|| নগরে সমুপস্থিত। পশ্চিমাকাশ এখনও 
] আরক্তবর্ণ এবং তরিবন্ধন তত্স্থ ইতব্যতঃ 

স্থলাস্তরে দেখুন শ্বভাবের শান্তমূর্তি 

] যাঁছার জন্যই গ্রীষ্ম খাতু কথঞ্চিত আদর. 
না ণীয় হুইয়াছে--যাহার শোভা বর্ণন করিতে 

পবিজঙামাগ জালা চিজ বিচি হইয়া রি 

তেছে।” ইত্যাদি। 

ইহার পর চিত্তবিনোদিনীর আর 
অধিক পরিচয় দেওয়া অনাঁবশাক | 
পাঠকগণ বোঁধ ছয় বুঝিতে পারিয়াছেন, 

বঙ্গদাহিতোর উপন্যাসভাগারে চিত্ত- 

বিনোদিনীর একটি মহার্থ রত্ব বলিয়া! : 

পরিস্থাপিত হইবে। সেই রত্বপূর্ণ 
ভাগডারের কতিপয় মহামূল্য মণির 

সহিত ইহা সমপ্রভ না হউক, অনেক 

নিম্মশ্রেণীর মণিকে নিষ্পভ করিয়। ইহা | 
যে গৃহ আলোকিত করিবে তাহার 

আর সন্দেহ নাই। উচ্চশ্রেণীস্থ মহামূল্য 

মণিনিচয়ের বিভা যেরূপ হউক,চিত্তবিনো- 

দ্িণীর বিভ। স্বত্ব । ইহার স্বতন্ত্র বর্ণের | 
বিভা, অন্যান্য বিভার বৈচিত্রা ষাঁধন 
করিবে। এক্ষণে আমাঁদগের ইচ্ছা! এই, | 
গোবিন্দ বাবু দীর্ঘজীবী হয় দরিদ্র বঙ্গ- | 
সাহিত্যের ভাগুার নান! মহামূল্য রঙে ও 

পূর্ণ করিতে থাকেন, আর বঙ্গীয় সমাজ | 
যেন তাহাকে যথোচিত উদ ্ প্রদান দান | 
করেন ।. 

| হা সদ ). 

পবনদেব বায়ু গণের এ ধেন সু - ক পানুশো নঃ নয়নকে কির করিতেছে | ৰ 

[| কবি দিলেন। তাহার ধৃলিক্করে নভঃ সপ সুরমা, নীল) ধো বার তাড়িত, | ] শুন্য পূর্ণ করিয়া তরুশাখাদি ৰ করিরা খণ্ড খণ্ড ক্ষীণ নীরদনিচয়ের শ্বেত 
আকাশের নীলিমাবণ” যেন অধিকতর || 
শোভুনীয় হুইয়াছে। বায় : এখনও | 

কদোষঃ, কিন্তু মন্দ মন্দ হিল্লোলে সঞ্চা-। 
লিত হওয়াতে মসযারুতের মাধুর্যয | 

ও ঈষৎ শৈতাও বিলক্ষণ বোধ হই- || 

২ শশা পা লিপ পাপা পিপিপি শশী শি শশী সোপ পিপাসা শিস পলিসি পাপা 
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॥ 
৮ ' চন $ 4 4 ১ র রঃ ৮.২ রে 

৮ তা ০ 7 ॥ 851৮: ্ 

॥ $ 

ন ত॥ প্র রর 

মর) ! রর রি ৮ 

, £ 

'] 
রঃ মু 

7৯) 4 বট আনন পরে, 
অন্তমিত দিনমণি + নীপষব অবনী; কাঁদঘ্িনী থরে থরে 

_ কুহছমলনাম*জালে ভূষিতা যাঁমিনী; ূ খেলাইছে, সৌদামিনী ন্ষনে ঘুমায় । 
জগত তিমিরময়, ৰ (৬)... 
সমীর চঞ্চল বয়, ৰ তুমি যে আমার সথি! শৈশব-সঙ্গিনী ] 

অদূরে গাইছে গঙ্গা) সাগরদ্গিনী। স্বক্কুস্থমমাল!, জীবনের ধন, 
ৃ (২) ৃ নরল শৈশৰ কালে, 
এ সণ্তমীর চারু শশী, রজত-বরণ $ সরল প্রমোদ জালে, ৃ 
| হানিতেছে যামিনীর ধৃষর অঞ্চলে; খেলিয়াছি ছুই জনে, তবে কি কাঁরখ 
| ফুটাইছে ধীরে ধীরে, (ঘ) . 
ৃ বিমুদিত মাঁলতীরে, হেণ বিষাঁদিনী রেশ করি দরশন,' 
| জলিছে নীহারবিন্দু গোলাপের দলে। ম্লান বরাম্নের দ্যুতি সজল নয়ন ? 

.... () কোথা হাঁসি স্ৃধাসার, 
হাসিছে ভূবন মরি! কাঁননকুস্তল বরষিয়া অনিবাঁর,, ' .. 

[| .শ্যাঘল তরল হাঁসি মাখি বিশ্বাধরে | শীতল প্রণয় বারি, যুড়াত জীবন ? 
'  মীল শান্ত সরোবরে, ৮) ..। 

চার রশ্মি থেল! করে, 

অমল মালতী খেলে কুন্ের থরে । 
1. 9) 
| এ হেন নিশীথে বনে বদি একাফিনী) 

বসস্থপ্রহমমন়ী,, কে তুমি রমণী? 

কোথা সে কৌমারশোভ।,. সরল সুন্দর 1 | 
[. নন্ন-অসুতে মাখা, কেমিল অস্তর? 

হেৰি যাহা অন্ুক্ষণ, 
মোহিত জীবন মন... 

কেন ,আজি মেইন্ধপ বিষের নি ] 
|. লাবগালছরী হায়, ১.০ কউ) 5 তত 

ৰ য় অঙ্গে বছে যায়, স্বখের কৈশোর সেই, আছে রা রণ? 
রা নিবে লয়জ্জল মণি।. | প্রণর-পুরিত.ঁণে, কাননে কাননে, 

] মন (8). 
] ষঙ্জল বানী, লিন নীরব [ 

সাম রদ রেশ 888 ঘটায়! 1. 

কত একা -প্রিযত্মে, ্ 
 এখলিয়াছি তর-মননে,' ]. 

মির কোলে, খের ভবনে |. 



এ) 

সেই শাস্ত «বিদ্যাধরী”। বিমলসলিলা ! 

 জনমভূমির গলে রজতের হার! 

বসিতাম তার তীরে, 
ভাসিতাম স্থুখনীরে, 

[| সেই স্থখ, সেই দিন, ফিরিবে কি আর? 
(১৯) 

গগনে ফুটিত শশী, হাঁসিত ধরণী ! 

_ অমনি হাসিতে মম বাঁল পাঁগলিনী, 

. যতনে স্থগোল করে, 
তুলিত আঁচল ভরে, 

স্থরভি প্রশ্থনরাজি, -বনবিনোদিনী। 

(৯২) 

আবার গীঁথিতে মালা, বসি নিরাসনে, 

দেখিতাম, সেই শৌভা, নীরব নয়নে, 
নাচিত অঙ্ুলিচয়, 

_ মবীনসৌন্দার্য্যময়, 
চণ্পকের কলি যথা, প্রভাতী পবনে। 

| (১৩) . 
পৌহাইত বিভাবরী, মু কুঞ্জবনে, 
জাগিত কোকিলবালা, সুমধুর স্বনে 
করি জুধা বরিষণ, 

... ফুটিত কুহ্থমগণ, 

শিশিরে নবীন রুচি উষার মিলনে । 

]. 6১৪) 
| উঠিতেন ধীরে ধীরে শান্ত দিনমণি 
|| উ্জলি উদয়গিরি সোপার বরথ! 
||... হীসিত ভূবন মরি! 
|... জরে ফুলকুলেশ্বরী, 
) ২৪ মোখার বিরণজালে শোভিত ভব 

(৯). ৬ রা 1 

শধদপন। 1 

মুত চির সঙ্গে জে দেবিতান নানি টু 
প্রকৃতির নব শোভা নয়নরঞ্জিনী ! 

দেখিতাম প্রেয়পীরে,। 

নীল সরদসীর নীরে, 

(১৬7 

আবার প্রদোষে মলা বিশ্তুক্ষ আননে, 
খুলিত দিবস মরি ! ললাটের মণি) 

খঘোঁভিত গগন ভালে, 

অলক্ত-জলদ-জালে, 

 অন্ফুট-তিমির-বাঁস পরিত ধরণী । 

| (১৭) 
বহিত মলয়াঁনিল, মেছুর শীতল, 

ললিত লবঙ্গলতা নাঁচিত কাননে ! 

বন-নব-মালিকার, 

নিয়ে গন্ধ অনিবাঁর, 

কাঁপাইত নবদল তরুর সদনে। 

(১৮) | 
কোথা আজি সেই দিন প্রেমের পুতলী? 

কোথা আজি সেই হাসি অধর-ভাগারে? 
প্রজলিত হুতাঁসন, 

| দহিতেছে অনুক্ষণণ 
কোমল জীবন এবে ছঃখের সংসারে। 

(১৯) 

সেই দিন, সেই সুখ, গিয়াছে চ
লিয়া» 8 টি 

অনন্ত কালের তরে, শৈশবের সনে; '| 

এখন নয়ন-জল, 

| নভাস!ইছে বঙ্ষস্থল; - 1 

ভাজাইবে যত দিন বন ঝা 

(২). 

আধাঢ ১ ). 

নীল কাদস্বিনী কোলে স্থির সৌদামিনী! | 

শাস্পিা পিল সীল পি সী থাপ পি? 

এই নয়নের জল শকাবে আহার, রা |. 



| লক্ষ্য নহে। দাঁ্শনিকেরা 

আনীত | ১২১ নু 

]॥. নৌ বন ললামমর, ছুঃথের জীবনে, অনন্ত নিয় কোলে অনন্ত শয়নে। | 
--' ধে' দিন ধরণীতলে, | ্ী-_ 

বিশ্রামিব কুতুহলে, 

৫ পা দি ধম্মনীতি। 

| ভারতে র্মনীতি কখন স্বতত্ত্রভাবে 

প্রবর্তিত হয় নাই; ভাঁরত চিরকালই-ধর্ম- 

|| শাস্ত্রের নিদেশবর্তী হইয়। চলিতেছে। 

] ভারতে যুক্তি যখনই স্বাধীন হইতে চেষ্টা 

করিয়াছে, তখনই অকৃতকার্য হইয়াছে, 

॥ হয় ধর্মশান্তে কেন্বল গ্রৃতিধ্বনিরূপে 

| পরিণত হইয়াছে, ন। হয় চার্ঘবাকতা ও 

নান্তিকতাঁয় পর্যবসিত হইয়াছে। পার- 

| লৌকিক ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ের গবেষ, 

ৃ ণাই ভাঁরত-দর্শনের প্রকৃত কাধ্য; প্রত্যক্ষ 

ৃ ও এ্রহিক তত্বের নিরূপণ তাহার চরম 

| পর্য্যালোচনায় কখন প্রবৃপ্ত হন নাই) 
[| তাহারা মানবের নিয়তি বিষয়ে চিত্তা 

| করিতে গিয়া, মানব যে সমীজভুক্ত প্রাণী, 

| তাহ। ভাবিয়া দেখেন নাই। ভন্নিবন্ধন 

| মুক্তি ও নির্বাণ তাহাদের গবেষণার চরম 

এ] ফল হইস্া দড়াইয়াছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষ 
.। ও. ঘমাজের উন্নতি তাহার মধ্যে স্থান 

0 রাত হয় নাই।, এইগ্রকার পরলোক- 
পা পরায়ণত ও. মুক্তিগ্রবাতাই ভাঁরতীয় 

এ : চিন্তার ওড়ন ও পাঁড়ন, এবং ভারতের, 

ছা] জাতীয় চরিরের ধান উপকরণ | জাতীয় 
রি রি 

! * 

তাহা অতীব 

সম্মাজতব্বের 

রি 

চরিত্র তত্বনির্য়ে যেরূপ প্রতিভাত হয়, 

কৌনুকাবহ। আমরা 
ফান্দ ও ইংলগের ধর্নীতিবিষয়ক 

গব্ষণার কিঞিণৎ বর্ণন করিয়! তাহার 

দৃষ্টান্ত দিব। 

ফান্স প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কৃষিজীবিগণ 

অন্ন ন্ট এবং তাহাদের মনে প্রকৃতিপ্রেম 
সর্বদা জাগরুক থাকে । পরস্ত কৃষিদ্রীবি- 
গণের মধ্যে পরস্পর প্রতিবন্বিত৷ তত 
খরতর না স্ওয়াতে, তাহার পরস্পরের' 

প্রতি যেরূপ সমছুঃখস্খতা। প্রকাশ করে, 

আর কাহারও মধ্যে তেমন দেখা যায় 

না তদন্থমারে দৃষ্ট হয় যে পরক্ৃতিপ্রেম, | 
প্রফুলতা, ও পরস্পরান্ুরাগ ফান্দের | 

জাতীয় চরিত্রের প্রধান ভিত্তি। সময়ে | 

সময়ে ফান্দের ছুরাকাজ্ষা.হইতে অনেক । 
অত্যাচার ও পরধর্ষণ হইয়াছে সত্য | 

কিন্তু তাহার ফল্ল চিরস্থায়ী নহে। প্রত্যুতত | 

মানবজাতির ছুঃখপরিহারারথ ইয় রোপে যে: 
সকল উদ্যম হইয়াছে, ফ্যান্স তাহাতে 

রথ ৮ ক ৬ 

০555555555০ 
ন্ ন্ স্ 

সকলের অগ্রগণ্য হইয়া! কার্য করিয়াছেন | 
এবং নিজের গুরুতর ক্ষতি সহ্য করিতে | 

ঝি ঠত হুল নাই, _আরবদিগের অত্যা-] 
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ূ কার হয়, তাহাতে ফান্দ রিনি 

অর্থ ও সৈন্যের সারভাগ উতর করেন। 

|| মধ্য ইয়রোপে প্রবলের অত্যাচার অতি 
ভয়ানক ছিল । তন্নিবন্ধন ক্ষীণবল 
প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ ও অবলাজার্তির 

|| লতীত্ব নিয়তই সঙ্কটাপন্ন হইত। তাহার 
| প্রতিবিধানার্ঘ “সিবল্রি” নামক স্ুপ্র- 
|| সিদ্ধ পদ্ধতির হৃষ্টি হয় এবং অনেক মহা. 

মনা সন্ত্রস্ত লোক ছুর্ধলের রক্ষার্থ 

(জীবন উৎসর্দ করেন। ইতিহাসের 
নিকট অপরিচিত নাই ফে এই মহৎ, 
ব্রতে ফাশ্দই সকলের অগ্রগণ্য 
ছিলেন।  মার্কিনদ্রিগকে জিজ্ঞাসা কর, 
তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে 
ফরাসিদিগেরই প্রদাদে তাহারা ইংলগ্ডের | 

|| উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ পাঁইয়! স্ব.বী- 
| নতাঁভোগে অধিকারী হইয়াছেন । তৎ্পরে 
|| সন্তাস্তসম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে 
] প্রজাদাধারণের পরিত্রাণার্থ যে মহৎ 

|| উদ্যম হইয়াছিল, ফান্সেই তাহার প্রথম 

| স্থ্রপাত হয়| এবং ফান্সেরই ৃষ্টান্তগুণে ও 

ৃ সাহাধ্যবলৈ সেই প্রকাণ্ড কার্য অনেক 

| অংশে সমাহিত হইয়াছে। সেদিন 
|| হইল, অধুনাতন ইয়ুরোপের 

|| টিত হইয়াছে। ইহা কেনা জানে, 
|| যে ইতালির জাতীয় অস্তিত্ব বনুকালের 
| নিক্ষল, প্রয়াসের পর কেবল ফাঁঞ্সের 

ৃ ৰ অনু গ্রহেই সিদ্ধ হইয়াছে (ফরামি-
 

অপ সে 

1 প্রধান ঘটনা! ফাদন্সের দ্ব'রা সংঘ-. 

তিনি.বলেন পরোপকারই প্রধান ধর্ম? 

যাহাতত লোকের উপকার, তাহাই সৎ ও. | 

কের অন্নুপকার || কর্তা এবং যাহাতে, 

| জাতির এই সকল. কার্ধাপরষ্পরা টি ক 

1 তাহাদের ধন্মনীতিবিষয়ক মত কি, তাহা | 
অনুমান করা যাইতে পারে। মহাত্মা! ] 

কোম্ত দেই মত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। | 

তাহাই অসৎ ও পরিবর্জনীয় । আমাদের 

্ুধা তৃষ্ণা প্রস্থৃতি ষে সকল পণুসাধারণ || 
বৃত্তি আছে এবং ধনলিগ্সা, আধিপত্য 
লিগা) যশোলিগ্পাদি যে সমস্ত বিশেষ | 

বিশেষ বৃত্তি আছে; নেই উভয়প্রকার | 

বৃত্তি উপচিকীর্ধ প্রবৃত্তি দ্বারা, নিষক্ত্িত 
হইলে কোন গোল থাকে না, সকল | 

দিগ্েই সমঙ্জস্য হইতে পাঁরে। কিন্ত 
উপচিকীর্যা প্রবৃত্তি শ্বভাবঃ 

আর স্বার্থপরত। শ্বভাবতঃ প্রবল। অত- 
এব যাহাতে উপচিকীর্যাবৃত্তি প্রবল হইয়া 

স্বার্থপরতাঁকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে, 

তাহাই প্রধান শিক্ষা । 

ক্ষীণ | 
ূ 
ূ 

| 

সেরূপ শিক্ষার | 

বহুল প্রচার না হইলে, মানবজাতির ও | 

সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে 
পারে না। 

কায়াদসারাতসারমাহরে”? | 

এ.দিকে ইংলগ প্রধানতঃ পণ্যজীবী। || 

নিতান্ত | ॥ বাণিজো পরম্পরগ্রতিদ্ন্িত 

তীব্রতর হর, স্তরাং বণিক্দিগেষ্ন মধ্যে 

সমছ্ঃথসুখতা জন্মে মা। 

অতএব ফান্দের ধর্মনীতি | 
বিষয়ক চুগস্ত সি্ান্ত--“পরোগকরণং এ ৃ 

_বণিক্দিগের ] রর 

স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি যত তীক্ষ, পরার্থের (|... 

প্রতি তত হয় না। পরস্ধ বণিকেরা ব্বদেশে (| 
এ০৬৬০০৬ | পপ সপ 



[আষাদ ৯২৮২ | 

| সীষাবদ্ধ না থাকিয়া, নিরন্তর নানা দেশ 

0 পর্য্যটম করে ; তাহাতে তাহাদিগের মনে 

0 স্বাধীন হইবার ইচ্ছা জন্মে। বিশেষতঃ 

ৃ (বিদেশ ভ্রমণে ও সমুদ্রযাত্রীয় প্রায়ই 

| নানা কষ্ট ও সপ্ষট উপস্থিত হয়) তাহাতে 

 বণিকের! যত অত্যন্ত হইতে থাকে, ততই 

| তাহাদের মন অবিচলিতভাবৰ ও অনা- 

| কুলিতত্ব ধারণ করে। অতএব আমরা 

দেখিতে পাই যে স্বার্থপরতা, স্বাধীনতা 

ও ধৈর্য্য ইংলভের জাতীয় চরিত্রের প্রধান 

উপকরণ । 

ইংল ও স্বার্থপর কিস্তু অন্যশুভদ্বেষী 

নহেন) ইংলু স্ব ধীন কিন্তু অন্যকে স্বা- 

ধন দেখিয়! ঈর্ধযাপরবশ হন নখ) ইংলও 

ধৈর্যাসম্পন্ন কিন্তু ঘনোর দুঃখ মোঁচনার্থ 

| গুদাসীন্য প্রকাশ করেন না। এইরূপ 

[বামপ্র-স্য থাকাতেই ইংলগের এত এষ্বর্য্য 
ও গৌরব বৃদ্ধি হুইয়াছে। ইংলগ 

স্বার্পর বটেন, কিন্তু আর কোন্ জাতি, 

| দাপত্বপ্রথা। ও দাদব্যবদায় রহিত করি- 

| বার হন্য, এত অর্থব্যয় ও কষ্ট স্বী- 

| কার করিয়াছেন? আর কোন্ জাতি 
| দুর্ভাগা রাজগণের প্রতি এত আতিথেয়ত। 

| গুদশন করিতে পারিয়াছেন? ইযুরেপে 

| অপমানের ক্ষালণার্থ দ্বন্যুদ্ধ প্রথা বরাবর 

0 হঈতে এক প্রকার রহিত হয্াছে। কিন্ত 
1 যদি কোন আাতি অন্য আঁতির অবমাননা 
করে, যুদ্ধ ব্যতীত তাহার প্রতিকার নাই। 

1 শোিত বর্ষণ ব্যতীত জাতীয় অবমাননার 
গা ক্ষালণ হয় না এই মত (যেমন, অপভা। 

ধর্্মনীতি। 
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মার্কিনদিগের সহিত বিবাদ ভঞ্জন করিয়া 

পপর 

১২৩ | 
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বেগাঁল, গণ, ফান্ক, নর্থমান: ্রসৃতির ূ 

মধ্যে প্রচলিত ছিল, অধুনাতন সভ্য- | 

মমাজেও তত্তরপ রহিয়াছে । কিন্তু ছুই 
বংসর গত হইল ইংলও মধ্যচ্থ মানিয়। | 

যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, পৃথি- ]. 

বীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই এবং | 
তদ্থারা ইংলগ্ডের ধৈর্যগুগের পরাকাষ্ঠা 

গ্রকাশ পাইয়াছে | ইংলপ্ডের উক্ত- 

প্রকার জাতীয় চরিত্র তাহার ধশ্মনীতি-বি-. 
ষয়ক গ্রস্থে নুপ্পষ্টরূপে প্রতিবিদ্বিত আছে: 
মহাআআ বেস্থাম্ ইংলঙের . ধর্খীতিকে ] 
বাইবনের ক্ষমতা হইতে নির্পু্ত করিয়া 

সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন। তিনি 
“হিতবাদ” নামক মতের আদি গুরু | || 

তৎপরে মিল প্রভৃতি মনীষিগণ ইহার প্রসা-. 
ও পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এই মত | 

অনুমারে যাহাতে নিজের ও সমাজের স্বার্থ: . 

ও হিতসাধন হয়, তাহাই সৎ ও কর্তব্য; 
তন্বিপরীত কার্য অসৎ ও পরিহর্তব্য |. 

সদসদ্জ্ঞান মহ্থষোর স্বভাবসিদ্ধ, নহে) 
তাহা ক্রমে ভূয়োদর্শন হইতে উৎপন্ন হয়। 
ভূয়োদশনে যে কাধ্য অধিকাংশ | 

লোকের হিতকর বলিয়া বোধহয়, তাহাই] 

| বৈধ, আব্ব যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্ট". 

জনকরূপে প্রতীত হয়, তাহা, অবৈধ। 
সুতরাং সমাজের ইষ্টসাধন ধাতীত ধর্ম ও | 

পুণ্য নাই; এবং সমাজের অনিষ্ট সংঘটন ) 

ভিন্ন পাগ ও অধর্মা নাই। কোফ্ত ও | 
বেস্থাম্ উভয়েরই মতে. সমাজ প্রধান | 
লক্ষা। তবে কোমৃত স্বার্থের প্রতি ৪৫ ] 



দশ ) 
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] না রাখিয়া পার্থ; সাধনে উপদেশ দিতে- 

| ছেল; কিন্তু বেস্থাম. বলিতেছেন যে 

| *ন্বার্থ ও পরার্থ উভয়ই লাধন কর কিন্ত 
| দেখিও যেন ্বার্থসাধন করিতে গিয়া 

| গরার্থের ব্যাঘাত না জন্মে” । বিশেষতঃ 

[কোম্ত বলেন সদসদজ্ঞান স্বভীবসিদ্ধ, 
|| কারণ যে উপচিকীর্যাবুত্তি হইতে উহার 

|| উত্পত্তি, তাহ! মানবজাতির শ্বভাবসিদ্ধ। 

কিন্তু বেস্থাম্ বলেন নদসদ্জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ 

| নহে ও উপচিকীষ৭ বা দয়! নামক প্রবৃত্তি 
]| হইতে উৎপন্ন হয় না| উহা! ভূয়োদর্শন 

| হইতে ক্রমে উদ্ভূত হয়। ফাল্স প্রসুল্লচিত্ত 

তদবস্থায় অবস্থিত দেখিলে, নিজের কিছু ূ ৃ প্রককতিপ্রিয় ও পরম্পরান্রাগপরায়ণ, 

[| স্ৃতরাং তৎকৃত ধর্মনীতির ছবিটা যে 
| মনোহর ও প্রকৃতির অন্কুগত হুইবে, 

তাহা আশন্মর্য্য নহে। কিন্ত ইংলও 

হলে অসস্ভব। কেবল ভৃয়োদশনের | 
উপর নির্ভর করিতে গেলে, ৷ কর্তব্যা- | 

কর্তব্যের অবধারণ হওয়। প্রায়ই ঘ্টিয়! | 

সদসদ্জ্ঞান মানুষের প্রক্কৃতি-. 
সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবেক' 
উঠেন! । 

সমীজরন্ধন মানব জু]তির স্বতাবসিদ্ধ। 

মমাজভুক্ত প্রাণী 'আনোৌর সুখ দুঃখে উদ্া- 

যে অবস্থাতে 

নিজের দুঃখ উপস্থিত হয়, স্বজাতীয় কোন 

সীন থাকিতে পারেন] 

ব্যক্তিকে তদবস্থাপনন দেখিলে, মনে কিছু 
না কিছু দুঃখ হইবে। তত্রপ থে অব- 

স্থাতে নিজে সুখী হওয়া যায়, অন্যকে 

না কিছু সুখোদয় হইবে। স্বকীয় পূর্ব 
তন সংস্কীরই (83800186107) এব্ধপ ] 

' ঘটনার কারণ। সেই পূর্বসংস্কার 
| শ্বার্থপ্রিয় ও স্থিরচিত্ত। অতএব তাহার 

দারা ধর্মনীতির যে ছবিটি অঙ্ষিত হই- | 

| যাছে, তাহা মনোরঞ্জন না হউক, নৈপুণ্য, 
[| শ্চক ও যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত 

| হইয়াছে। 
| পরন্ত ইংলও যেমন স্বার্থপ্রিয় তেসনি ; সর্ধপ্রকার সদসদজ্ঞানের নিদান। সমু- 

আমরা নিজের দৃষ্টান্তে অন্যদীয় মনের 
ভাব অনুমান ন1 করিয়া থাকিতে পারিনা 

এই প্রকার স্বজাতীয় ব্যক্তির সুখে সুখী 

ও দুঃখে ছুঃখী হওয়াকে “সম্বেদিতা?? 

) শ্বাধীনহাসক্তও বটেন। তদনুসারে তিনি | দয় প্রাণিগণের মধ্যেই কিছু সমবেদিতা-] 
: রে আঁর একটি ছবি রচনা করিয়া. ৰ ৃষ্ট হয়। অন্যান্য জন্ত অপেক্ষা পিপী- | 

মধুমক্ষিকা ও বীবর অধিক 

হইয়া থাকে। | 

| প্রস্তত হইয়াছে। স্পেনসর বলেন সদরদ্- সুতরাং ইহাদের মধ্যে সমবেদনাঁর, বন্ধন | 

|] জান মন্ুষোয স্বভাবসিদ্ধ বটে ভূয়োদর্শন- | দুঢ়তর দেখা যায়। কিন্তু ফোন জন্ত | 
-] জাত নহে। কোন্ কার্ধ্য প্রকৃত ্ রন্তাবে (মানবজাতি অপেক্ষা সুশৃঙ্খলও দৃছ়তাকে। ] ৰা 

: তাহা 'তদীয় স্বাধীন্তাস্থরাগের লিকা, 

ৃ এবং আশ্চর্য্য ম্পেনসরের হস্তে পরিমা ণে সমাজবদ্ধ 

| সমাজের হিতকর,, 'কোনৃটি অহিতকর, | সমাজবদ্ধ নহে। স্তুতরাং, যানবমওলীর 

ৰ 1 ভাহা নিরূপণ করা নিতান্ত, রাহ নেক: | মধ্যে নমবেদনার- পতি যেমন পর): নু 
৪ ০০১৫০০১৯৪ সপ নি িরিযটিিউি সত 

উর ১৮২) |. 

র প্রভাবে |. 

পল পপ 

বলে। এই সমবেদিতাই (8১770867), | 

রা 
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|. অনা সেরূপ সম্ভবে না| মানবজাতি 

| ৃ বুদ্ধি ও জ্ঞানে সর্বাপেক্ষা শেষ্ঠ। তত্প্রযুক্ত 

|| মানব:সমাজের সমবেদনার প্রবৃত্তির কার্যয 
3 পরম্পরা অর্তীব সুশৃঙ্খল ও নিয়মবন্ 
| হইয়া অসংখ্য পথে ধাবিত হইতেছে 

|| এবং কালে সভ্যতার প্রভাবে পরা কাঠা 
প্রীপ্ত হইবেক। অতএব স্পষ্টই প্রতি- 

পন্ন হইতেছে যে সদসদ্জ্ান সমবেদনার 
ফল ও মানবজাতির একটি স্বভাবসিদ্ধ 
ধর্মা। অবশস্থাঁভেদে, পুর্ববসংস্কারভেদে ও 

ধর্মশীস্সের শাসনভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির 

|| মধ্যে সদসদ্জ্ঞানের নাঁনা বৈলক্ষণ্য ও 
বৈপরীত্যভাব দৃষ্ট হয়। খৃষ্টান, মুষলমাণ, 
হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে ভিন্ন প্রকার 

| ধর্মনীতি গ্রচলিত। আবার এক খর্্া- 

| ক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্পদায়ের মধ্যে ধর্মম- 

নীতির প্রভেদ দেখা যায়। কিন্ত এই 

বিষম, অটনকোর মধ্যে প্রক্যের বীজ 
রোপিত; রাহিয়াছে, তাহা হুক্দৃষ্টির অগো- 

চর ঈহে। সত্য, ন্যায়পরতা, সরলতা, 

মৈত্রী: ট্রভূতিকে সকলেই ধর্ম খলেন 

এবং চৌর্ধ্য, ঈর্ষা, প্রতারণা, নিন্দা 
গ্রত্থতি যে অধর্থা তাহাতে মতভেদ নাই। 

0 যাহ প্রক্কত ধর্ম বা অর্থ তাহ নিত্য ও 

অপরবর্নীয়,দেশ কাল পান্রভেদ ভিন্ন ভিন্ন 

|| আকার ধারণ করেনা যাহ! প্রকৃত ধর্ 
বা অধর্ম 'নয়, তাহা অবস্থাভেদে 

ণ পরিবর্তিত হয়] তাহা. দেশবিশেষের, 
| ুগবিশেষের ও সম্প্দায়বিশেষের উপ- 
+ | [| খগী মাত্র; তাহা 'কখন' চিরস্থায়ী ও 
ঢু | ্াবাদস্বত হই পারেনা নিও 

সকলেই সত্য সরলতা! হয়] গ্রভৃতিকে | 

সনাতন ধর্ম এবং ' চৌর্যা, পরনিন্দা || 

প্রবর্ধনা গ্রভৃতিকে অধর্ন বলিয়! স্বীকার |. 

করেন ) তথাপি কার্য্যতঃ রিশেষ বিশেষ ] 

স্থল লইয়! বিবাদ ঘটিয়া থাকে। একজন || 

হিন্দু বলিবেন ত্রহ্মহত্যার স্থলে সত্যবলা 
অকর্তব্য। একজন যেল্ুরিট খৃষ্টান 

বলিবেন, উদ্দেশ্য যদি ভাল হয়, তবে 

মনে এক খাঁনা ও পেটে আর এক খানা |] 
করা দুষ্য নহে । এক জন মুষলমাণ বলি- || 

বেন, যে অধ্ীক্রান্ত, সে বধার্থ, কোন- 

রূপে দয়ার্থ নহে । অনেক বিজম্মন্য ] 
লোকে তর্ক করেন, যে প্রাণসন্কট স্থলে | 

ধনীর কিঞ্চিৎ অহরণ কর! অন্চিত নহে || 
ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে বিশেষ || 
বিশেষ স্থলে যে এইরূপ মতভেদ হইবে, 
তাহার মীমাংসার্থ কোন উপায় আছে || 
কিনা। এমন কোন নিয়ম আছে কিন! 

যঙ্দ।রা উত্তপ্রকার মতবিরোধের সামঞ্জস্য | 

হইতে পারে? বেস্থাম-শিষ্যের। বলেন, 

হিতবাদের নিয়ম অনুসারে চলিলে, সকল 

বিবাদের মীমাংসা হইতে পারে । হত্যাঁ || 
কারী ব্রাঙ্মণকে মিথ্যা বলিয়া রক্ষা-করাতে 
সমাজের হিত নাই। জেষুয়িটেব আদেশ ' 
মত মিথা। বলিয়া সং উদ্দেখ্য সাধন 
করিতে গেলে, সকলে সেই দৃষ্টাস্তের | 
অন্গমরণ করিতে পারে এইবপে 

মিথ্যার প্রাহর্ভাব হইলে সমাজের অধোঁ- | 
গতি হইবেক, তাহারা ধর্ান্ধ যবনকে 
বলিবেন, থে' ভৃমণ্ুলে নানা ধর প্রচ |. 
নি) সকঝো দি বিক্ধ উঃ ্বীকে ]. 



|| বধ করে, তাহা ছইলে মনুষাসমাজের 

সির 

সর্ধোচ্ছেদ ঘটিবে। তখন ধর্ম কাহাকে 

| লইয়। থাফিবেন? বিদ্রতাভিমানী তার্কি. 

] ককে 'তাহারা এই কথ! বলিবেন। সংসারে 
দরিদ্রের সংখ্যা অধিক; ধনীর সংখ্যা 

| অনেক কম। 

] লব্ধ বস্তর অংশ বিনা! পরিশ্রমে লইতে স্ 

যদি দর্বিদ্রকে ধবীর শ্রম. 

শপ পাপ পাসিসসিসিশাশ 

রা | 
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পপ শশী 

| বা? ১২৮২7 | | 

টার তাহা হইলে গীত ধনী ধাকি- | 
বেক না। কিন্তু ধনসং গ্রহ সমাজস্থিতির ] 
প্রধান প্রতিভৃ্ত ! যদি ধনসংগ্রহ করিলে ] 
দরি্র উদ্দাসীনকে অংশ দিতে হইবে | 
এগ নিয়ম থাকে, তবে কোন ব্যক্তি | 
ধনার্জনেয় নয শুক ্বীকার করিবে? | 

| আর ক্রমশঃ | 

৭০ শপ পরা টনের... ০ পা 

বল্লালমেন। 

রোটায় এবং বারেক্দের শ্রেণীবিভাগ । কৌলিন্য- 
ঠা 

মর্ধ্যাঁদ| সংস্থখপনের মময় |) 

অনেকেরই সংস্কার আছে বল্লাল- 

[| দেন মহারাজ আদিশূররে দৌহিত্র । বাস্ত- 

বিক সে সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রান্তিসন্কুল।, 

|| ইন্রান্তি নিরাঁস মানসে আমরা কাণা- 

কুজাগত ত্রাঙ্গণণঞ্চকের বংশীবলীর বিব- 

| রণের. এক দেশমাপ্ত অবতারণা করি- 

তেছি. পাঠকগণ তদ্ছষ্টরে বল্লালের সময়, 

আদিশরের সহিভ তাহার সন্বন্ধ কৌলী- 
] ন্যাদদি নংস্থাপনের কাব ও ব্রান্গণপ্- 
|| কের আগমনের সময়াদি ও আমাদিগের 

| ০০ অনেক সম্বাঁদ পাঁইবেন। “.. 
বারেন্্রশেণী ব্রাহ্মণের কুলশাতে স্পষ্টই 

| পিরিত আছে যে আদিশূরের- গীত 
" | বংশের সধক্ঞম সপ্তম পুরুষ হারান বল্ল ]1 

চু. রঃ গানের সময় কাারাগড বিপক্ষে . 

অধস্তন বংশাঁবলীর কতকগুলি রাটীক় 
সংজ্ঞা ও কতকগুলি বারেন্ত্র সংজ্ঞায় পৃথক্, ! 

ছুই শ্রেণীরূপে বিভক্ত হয়েন | + 

বঙ্গান নিজের শেষাবস্থায় ব্রান্মণাঁদির 

কৌলীন্যমর্ধ্যাদা সংস্থাপন করেন; ইহা 
সর্ববাদিসম্্ত 1 

বারেন্্রদিগের কুলশীস্তে ইহাঁও কবিত ূ  
আছে যে যৎকালে বল্লাল্ষেন রাট়ী বা” | 
রেন্জ বিভাগ করেন তংকালে নি হিরা ূ  

রাড়ে। ৩৫ এবং: রেতৃহে ৪ 8৫%: ির্দি রা. 
হয় ডাটা কিং ও. রঃ টা টু 



| ' বারেন্রদিগের কুলশান্ত্ের মতে নিয়- 

টা লিখিত খাক্তিবর্গের সমস্ব রাঁ়ী ও 
বারেন্ত্রের বিভাগ হয় 1 

| গোল পুরুষ সংখা! বাড়ী বারেন্্ 
কাশাপ কাণাকুক্জীয় ৮ম ভধদেবভট্ট * 

০ ডি বি ৃ সন্নিধিকর 

| শাঞঙ্চিল্া তব ১০ম বিদ্যাসাগর 
| | | . জয়সাঁগর 

॥ বাৎস্য এ রথ দামোদর 

: | | চতুর্ষেবাস্ত 

| সাবর্ণি এ ৮ম গুণার্ব অনিরুদ্ধ 
| ভরদ্বাজ প্র ১৯শ পরাশর বৈদান্তিক 

] এরধানে একটী সংশর উপস্থিত হয় যে, 

ধদি কাঁণাকুজাগন্ত ব্রাঙ্গণপঞ্চকের কাহারও 

[| চতুর্থ, ফ্ষাহারও সপ্তন, কাহারও বা 
[ অষ্টম কাহারও বা! দশম, কাহারও ব1 একা- 

দশ পুরুষের সময্প ছুই ছুই ব্যক্তি ৰিভি- 

| ব্ধপ ছুই শ্রেণী বলিয়া! গণা হন। তবে 

ই*হাদ্দিগের উর্ধতন পুরুষপরম্পরাঁর জ- 

 স্তত্তিবর্গ (অর্থাৎ ৯১০৭ এগারশত ঘর 

কাণাকুজ সন্তান) কোন্ শ্রেণীর অন্তভূ্ত 
[ হইবেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায় ততকু- 

] লের - কুলাচার্য্যগণ নিয়লিখিত ব্যাখ্যা 

ব্যৰস্থাপন করেন 1. 

| তাহারা কহেন সর্বসমেত পঞ্চ গোত্র, 
| ঞ্ুত্যেক গোত্রের এক এক ব্যক্তিকে অগ্র- 

গ্রণা করিয়া তত্তদেশবাসী তৎসংস্থষ্ট তৎ 

[| গোতীয় বাক্তিবর্গকেই' গৃহীত হইয়াছিল 
| কহেন -বরেন্্রভুমির -এক এক 
| গোঁজে এক. এক.জন: অগ্রণীস্বরূপ হইয়। 

| লব স্বগোত্রদিগকে সেই. গোত্রী়। 

ধারেন্্র বলিয়া, পরিগণিত করাইরা ল্ম. 
য়েন। রারীশ্রেবীদিগের পক্ষেও মেইন্ধপ ] 

5ইয়াছিল। ইহাও বলিয়া থাকেন । ইহারা : 
যাহা ফহিতেছেন তাহার সঙ্গে ঠিক এফ 
হৌক বা নাহৌক, কিন্ত ফলাংশে অকপ্র- | 
কার স্থির হইতেছে, যে এ সময়েই রাট়ী। 
বারেন্জরের সংজ্ঞ। পৃথক্ হয়, এঘং ইহার ! 

কিয়ৎকাল পরে বল্লালসেন কৌলিন্য- || 

মর্ধযাদ। প্রনান করেন| এই কথার প্রামাণ্য । 
স্থাপন জন্য রাটীশ্রেণীর কুলাচার্ষোের 

গ্রন্থের কথা লিখিত হইল।--কোন্ কোন্ 

গোত্রের অধস্তন কোন্ কোন্ পুরুষে 
কৌলীন্যমর্ধ্যাদ। প্রদান হয় তাহা দেখ; 
বারেন্দ্রদিগের কুলজ্ঞের কথিত সময়ের. 

গ্রতি বিশ্বাম হইবে | ষগ-. 

কাশ্যপগোজে-চট্টবংশের বহুরূপ, স্থচ, | 
অরবিন্দ, হলাুধ ও বাঙ্গাল ই পাচ 
জন। ৃ 

ৰাৎস্য গে তে_ পুতি বংচশয় 
গোঁবদ্ধনাচার্য্য ; 

চারি জন। 

সাবর্ণি গোত্রে_গা্গ, লী বংশের রা ট. 

কুদ্দগ্রামীবংশের রোষাকয় গ্রভৃতি তিমজন।। 

শাপ্ডিল্য গোজে-বন্দোযা বংশের মে: | 

স্বর, জাহুলন, দেবল, বাঁমনঃ ঈশান ও | 
মকরন্দ এই ছয় জন। : 

ভরদ্বাজ টন বংশের উৎ | 
নাহ ও গরূড় 'এই ছুই ব্যক্তি ) 
সর্বমেত-এই উনিশ জন লীন হ" || 

য়েন। এক্ষণে বেস ছাপাুারর জী 

ঘোষাল বংশের শির) | 

কাঞ্ীলাল ৰংশের কানু ও রতুহল এই | 

| 
| 

-শ্াপিস্সীীশস্ীাসসপপপাসপাশিপস শশী শিশির 



সস 

১৪৪৪ রি কও উকি জর উল চতিক এত তত ক এ কউ হজ তক উতর চাইত তল জই ততদিন অপলক পক ৬৪৪৪৪ জিত ভর রস্প্ডব 

এ হ্ধণপঞ্চক হইতে এই সকল ব্যক্তিগণের 

| মধ্যে কে কত পুরুষ অন্তর। ধারাবাহিক 
| পুরুষ গণনানুারে বহুরূপকে দক্ষের ৮ম, 
[| গোঁবর্দনকে ছান্দড়ের নবম) কুতুহলকে 

| ৫ম? শিরকে ৪র্থ? শিশুগা,লীকে বেদ- 

| গর্ভের ৮ম) মহেশ্বরকে উনারা 

|| ১ম; উৎসাহকে শ্রীহর্ষের ১৪ শ পুরুষ 

[| বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহাকে নি- 

'| নিষ্বে দেখিতে পাই । স্তর আমাদি- 
গকে বারেন্দ্রদিগের কুলশান্তের প্রমাণের 

সামঞ্জস্য বিধান করিয়। বল্লালের কালের 

| শ্চযযই আদিশুরের অনেক পরবর্তী পুরুষ 

॥ বলিয়! প্রতীতি জন্মে, 
একটি আশ্চধ্য ঘটন1 দেখ--বায়েন্ত্রগণ 

|| তাহাদিগের কুলশান্ত্রের শাসন অস্ুসারে 
|| যে সময়ে (অর্থাৎ যতসংখ্যক অধস্তন 

' | পুরুষে) রাটী বারেন্ের পার্থক্য দেখা ইতে- 

|| ছেন, রাট়ীয় কুলশান্ত্ের শাঁসনেও ঠিক 
|| সেই কয় পুরুষে রাটীদিগের কৌলিন্য 
0 গরান্তি দেখা যাইতেছে। তবে উভয় সম্পর- 
] || দায়ের লিখিত নামের সহিত পরম্পরের 

ৃ | সাশয নাই। যথা 3 
|| বারেজ্র কুলশাস্ত্ে নিয়মান্থসারে 

রাট়ীর নাম 
কাশ্যপ-ভবদেবভষ্ট ৮'ম | 

|. শাল বিদ্যাসাগর ১০ ম। 
বাৎসাঁ_দামোদর ৪. 

ৃ  সাবরণি- গাব ৮ম। ... 

] 
" চি 
৮ 

রঃ ॥ ; 

 ভরদ্বাজ-্পরাশক় ১১ শ 1... 

পি কুলশাস্ত্াচ্সারে লৌননাধি 
খ 

কালে রাট়ীর নাম * 

চর | 
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পক শি ৩ পপ 

আহাড় সপ | ২1 
বির 

 ক্াশাপ--বহুরূপ ৮ ম 1 

শাণডলয--মহেশ্বর ১০ । 

বাৎসা--কানু ৪ । 

সাবর্পি-শিশ ৮ মা 

" ভরদ্বাজ--গরুড় ১১শ |. 

উৎসাহ ২৪ শ। 

এ টিটি, ২ করা সহজ ব্যা- 

পার নহে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে 

পারে, যে. আমরা রাঁঢদেশে একঘর বা- 

রেন্দ্রের বনতি দেখিতে পাই না কিন্তু 
বরেন্দ্রভৃমে অনেক রাঁট়ীর বসতি দৃষ্টি- 

গোচর হয়। বোঁধ হয় ততকাঁলে বরেন্তর- 

ভূমের এ কয়েক ব্যক্তি রাটীদিগের মধ্যে 

পরিগৃহীত হইয়া! থাঁকিবেন। সে যাহ! 
হউক এক্ষণে ইহা একগ্রকার নিশ্চয় হই- 
তেছে যে, বল্লাল যে সময়ে রাটী বারেন্্ 

বিভাগ পূর্বক কৌলিনামর্ষযাদা প্রদান 

করেন তৎকালে কাণাফুজদিগের এদেশে 

ধারাবাহিক চতুর্দশ পুরুষের জন্ম' হই- 

য়াছে। 
স্থৃতরাং বল্লালকে আমর টি 

দৌহিত্র কহিতে পারি না। আঁদিশূরের | 

দৌহিত্রের অধস্তন সপ্তম পুরুষ বলিতে 

বিশেষ শঙ্কিত হইন1। তবে বিরুদ্ধ- 
মতাঁল্বীরা একটী আপত্তি করিতে পাঁরেন || 

[ যে যখন আদিশুরের সমকালীন ছাড়ের || 

অধস্তন চতুর্থ পুরুষ, খোঁধালবংশে শিরক্কে || 
বল্লাল সাক্ষাৎ সদ্বদ্ধে 'কৌনীন্য "প্রনাম || 

1 কষরিত্রেছেন, তিনি তখনও জস্তবতঃ জাদি- | 

শূর হইতে ৪র্থ পঞ্চম পু্জষের অধিক || 
ৃ নিয় হইবেন না. -শই বিততা ০ দ 



|. জারা ১২৮২ ।'. 

] জন্য আমরা একটা কথা বলিব, ৫ যে য সময়ে 

ষাইতেছে নেই সময়েই তাহারই অধস্তন 

_নূবম পুরুষ পুতিতুণ্ববংশের গোবর্ধনা- 
ার্য্য বল্লালের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া 
বল্লালকে আশীর্াদ করিতেছেন । কুলা: 

চার্ষযদিগের গ্রন্থে কুলীনদিগের ধারাবাহিক 

বংশ লেখা আছে, শ্রোত্রিরদিগের বংশা 
ব্লী লেখ! নাই। তৎকালে যাহারা কৌ 

লীন্য প্রাপ্ত হন নাই, তাহাদিগের মধ্যে 

। অন্যান্য বংশে ৭ম হইতে ১৪শ পুরুষ 

পর্য্স্ত হইয়াছিল তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ 

পাওয়া যায়। যাহারা কৌলীন্য পাইয়া 

ছিলেন তীহাদিগের মধ্যে শ্রীহর্ষের অধস্তন 

চতুর্দশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যায় একজন 
| অগ্রগণ্য বাক্তি। যদি কেহ এবপ 
“আপত্তি করেন যে সমকালীন সমাগত 

| ব্যক্তিৰিশেষের মধ্যে একট! নির্দিষ্ট 

পুরুষগণনায় এতার্শ ইতর বিশেষ 

হইবে কেন? সে বষয়েও একটী 
মীমাংসা দেখ, সনোঘ নিরাম হইতে 

পারিবে। শ্রীহর্য যৎকালে এখানে 

আনিয়াছিলেন তখন তাহার প্রাচীন 

অবস্থা ।' তিনি বাঙ্গালায় আদিয়া এক. 

 খানিও গ্রন্থ লেখেন, নাই । তাহার যাবদীয় 

গ্রন্থে দেখা যায় তৎসমস্তই এদেশে 
] 

| | অ্ুমান করেন তিনি, অন্যুম নবভিবষের 

] নম্ন়.এদেশে আগমন করেন। 

] সহযোগী ভটারায়ণের বা বয়: ক্রম নুন" 

ভিসি 

বরলালবেন 1 
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ছান্দড়ের বংশে চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ দেখা 

৷ বেদগর্ভ 

 মুখসন্দ্শনের সময়? ভট্টনারায়ণের পৌত্র | 

কাল,মধ্যে অধস্তন ধারাবাহিক খন্ততির 

(আগমনের পূর্বে লিখিত হয়। অনেকে; 

% ও টা 
তাহার 

৮ 

র্ নর 

্ 1 4 

" ৮ ৷ ণ 

টি কর ৪6৪ উকি জিডির 4%8855৪০৮ঠরতার চরডজ 

কপ্পে সপ্তৃতিব+। ক্ষ মহোদয় ই'হা 
হইতেও বয়ঃকনিষ্ট | বোধ হয় বস্তি বের | 
অধিক অতিক্রম করিতে পারেন নাই। | 

মহাশয়েরও  বৃয়ম তথকালে || 
পঞ্চাশের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল || 

বলিয়া প্রতীতি হয় না। ছান্দড় মহোদয় | 
তৎকালে প্রকৃত যুবা পুরুষ । বোধ | 
হয় কেধল ত্রিংশৎ বধর্মাত্র অতিক্রম || 
করিরাছিলেন। 

যখন এই পঞ্চ মহামুনি আিশুরের 
ুত্রেষ্টি যজ্ঞে আগমন করেন তখন ৯৯৯ 
₹বৎ * (৯৪২ থুষ্ঠাৰ)। এই সময়ে ] 

শ্রীহ্ষের প্রপৌত্র আরব প্রভৃতির পুত্র- | 

বৈনতেয় প্রভৃতির পুত্রজননের কাল | 
দক্ষের পৌত্র মহাঁদেবাদির কেবল কৌমার | 
কাঁল উততীর্ঘ হইয়াছে বলাধায় ? বেধগর্ভের | 
পুত্র কুলপতি প্রভৃতির পুত্রদ্ধারা পৌত্র" | 
মুখ সন্দ্শনের সম্ভাবনা স্ছলঃ ছান্দড়ের 

পু সুরভি প্রস্থতির কেবল শৈশবাবস্থ। 

আইন আকবরী গ্রন্থে বল্লালকে :১০৬৬ 
ৃষ্টাব্বে বাস্থালার রাজা বলির স্বীকার 

করে। সুতরাং এখন দেখা যাইতেছে ফে |. 

আদিশূরের পুত্রেষ্টিযাগের সময় (৯৪২ | 
থৃঃ অধ) হইতে ৯০৬৬ধূ অব ১২৪ বসর। || 

বগ্লালমেন ৯৬৬ হুইতে, ৪২ রংসর. 

রাজত্ব করেন, তাহার অধিকার কালের | 
শেষ দশায়. তিনি কৌলান্য মর্যাদার |. 

১ নিন তানার ্ ং 

১ ্িতীবংশাধলীচিতম্ 



'ব্যবস্থাপন করেন। এখন বল্লালের রাজতব- 

কাল ৪২ বিয়াল্লিশ বৎসর ও আদিশৃরের 

পুত্রেষ্ঠিযাগের সময় হইতে তাহার রাজ্য 

প্রাপ্তির কালের মধ্যবর্তী সময় ১২৪ সপাদ 
শতাধিক বখসর একত্রিত করিলে ৯৬৬ 

একশত ছেষ্টি বংসর হয়। এই কাল 

মধ্যে এদেশে "ব্যক্তিবিশেষের বংশে 
ধারাবাহিক অধস্তন ৭৮1৯ পুরুষ পর্্যন্তের 

জন্মের সম্ভাবনা, এবং ব্যক্তিবিশেষের 

ংশে ৩1৪ পুরুষের অধিক দেখা! যায় না। 
ইহার ভূরি ভূঁরি প্রমাণ দেখান যাইতে 

পারে। 

. এখন শ্রীহষে'র বৃদ্ধপ্রপৌত্র ত্রিবিক্রমের 
সহিত পাদোন দ্বিশতবর্ষের নয় পুরুষ 
যৌগ কর বল্লালের সময় শ্রীহর্ষের অধস্তন 
১৪শ পুরুষ উৎসাহকে দেখিতে পাইবে। 

দ্বিতীয় কল্প ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্র স্থু- 
বুদ্ধির সহিত ছয় পুরুষের যোগ কর, দশম 

|| গুকষে মহেশ্বর বন্যোপাধ্যারকে বল্লাল 
| দেখিতে পাইবেন। তৃতীয় কপ্প (১৬৬ 

॥ বৎসরে & পুরুষ) দক্ষের পৌত্র মহাদেবের 
সহিত পাঁচ পুরুষের যোগ কর, দক্ষের 

অষ্টম পুরুষে বহুরূপ ও হলাধুধ চট্টো- 

পাধ্যায় প্রভৃতির মহিত বল্লালের সাক্ষাৎ. 

| কার ঘটবে। এইরূপে বেদগর্ভের পৌত্র 
কুলপতির সঙ্গে ছয়পুরুষের যোগ কর, 

| বেদগর্ভ হইতে ৯ম পুরুষে শিশু গাঙ্গুলী 
0 ব্লালের শিকটমর্য্যাদা পাইবেন. ৪র্থ কল্প 
|| (১৬৬ বৎসরে তিনপুরুষ ) এই কল্পে 

| ছান্দড়ের পুত্রগণের সহিত তিন পুরুষ 
যোগ ব কর, রথে শিরোঘে!ষ্খল, চারি পু পুরুষ 

বত ৮৯ আস ০ ০ উপ ০৯ ৯০ 

লা | 
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শপ পপ 
। 

বিফ হ 

আষাড় সহ | 

যোগকর, ৫মে কানু ও কুতুহল এবং প্রথম | | 

কল্পে (১৬৬ বৎসরে ৮ পুরুষ) আট | 
পরুষ যোগ কব, ছান্দড়ের নবম পুরুষে 
পৃতিতূ গুবংশীয় গৌবর্দনাচার্য্য প্র তির 
সহিত একাশনে এক বংশের উর্ধাধ কয়েক 

পুরুষের নমাবেশ কারে বল্লালের নিকট ৃ 
কৌলীন্যবিষয়ক” মর্ধাদা সংক্রান্ত অনেক || 
কথাবার্তা শ্রবণ-কর] যাইবে। 4 

এক বংশের মধ্যে যে এরপ ব্যতিক্রম ] 

ঘটিয়া থাকে .তাহাঁর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ || 
এখানে উদ্ধত করা গেল। পাঠকগণ তাহা 0 
দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ষে। র 

সর্বত্র সমান পর্যায় থাকে না। মহারাজা- |! 

ধিরাজ কৃষণচন্দ্রের পৌন্র জয়হরিচন্ত্র এবং 

তদীয় অধস্তন সপ্তম পুরুষ ক্ষিতীশচন্্র || 
অদ্য একসময়ে বিরাঁজ করিতেছেন। 

১ কৃষ্ণচন্দ্র বংশাবলী 
ক 
1 পিপি পিপি ০ জপ 

২স্িবচন্দ্র ২মহেশচন্ত্র ইভৈরবচন্জ ২ঈশীনচন্্ ৰ 
ঈগল 

|] ২ শতুচন্ত্ 
৩ জয়হরিচন্ত্র 
ঞ্ 

| 
রি 

৪ গিরিশচন্দ্র 
| 

৫ শ্রীশচন্তর 
| ঢু 

৬ সতীশচন্দ্র 

ক 
৭ ক্ষিতীশচন্দ, 

৩ ইনি আনন্দধাঁমে বাস করেম। 
৭ ক্ষিভীশচন্ত্র এক্ষণকার রাজ. |. 

কৃষ্ণনগরের রাজসিংহাসন ইহথীরই অধীন। | 
শিবচন্দ্রের বংশে যথাকাঁলে সকলের স- |. 
স্তান জ়িলে আরও ছুই এক টা অ- |) 

ইতে চি | হী ]॥ 
ক পাজ এ সপ যি / 
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_ মুষলমাণদিগের প্রসিদ্ধ ইতিহাঁসবেত। 

|| মিন্হাজউদ্দীন  তদীয়- তবকাৎনাসরী 

1 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে লক্মণসেন 

| অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১২৩ খ্ঃ 
1 অন্ধে রাঙ্গযচ্যুত হয়েন। এবং তিনি ভূমিষ্ঠ 

। হইগ্নাই ১১২৩ খঃ অন্দে রাজ্যেশ্বর পদ 
লাভ করিয়াছিলেন । এই প্রস্থখানি ১২৬ 

ধুঃ অবে লিখিত হয়। মিন্হাজউদ্দীন 
এদেশে আগমন পুর্বক এদেশের বিষয় 

নিজে অবগত হইয়। ইতিহাস লেখেন।' 
বল্লালসেন ১০১৯ শকাবে (১০৯৭ থ্ অবে) 

অর্থাৎ ১১৫১এগারশ তিগ্লানন সম্ধতে,পুত্রে- 

ষ্টিষাগের একশত চুয়ান্ন বতনর পরে দান 
নাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন ।% উহাতে 

উহার নামও গ্রন্থলিখনের সময় নিদ্ধীরিত 

] আছে, তদ্দারা তাহার সময় স্থির করা 

যাইতে পারে। 

পুত্রেষ্ঠিষীগের পরেই আদি শূরের পুত্র 
কুন্য। জন্মে । কিছুকাল পরে আদিশূর 
অপুত্রক হয়েন। ততৎ্কালে তিনি তাহার 

কন্যাকে পুত্রিক! করেন ।এ পুত্রিকার পুত্র 

জন্মে | তাহার নাম ক্ষিতীশূর--ক্ষি ভীশৃব 

এক পক্ষে আদিপুরের দৌহত্র অপর 
পক্ষে পৌত্রস্থানীয় । ম্ুতরাং লোকে ই. 

স্থাকে আদিশুরের দৌহিত্র ঝলিয়। থাকেন। 
ক্ষিতিশুরের সপ্তম পুরুষে বল্লালসেন অতি 
প্রসিদ্ধ। ইনি বিষ্বক্নেনের ক্ষেএজপুত্ 

ইহাও প্রদিদ্ধ আছে। যখা__ 
||. *নিখিলনৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লালসেন: 
0 দেবেন। পূর্ণে শশি নবদশমিতশকান্দে 

| ছানসাগরোরচিতঃ | 

বয়ালসেন | 
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৬ম পসরা খপ বা রন ০ 

_আদিশুরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা টা 

বিষক্সেনের ক্ষেত্রপৃত্র,বললালসেন রাজ|। | 

আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে || 
১১২৩ খৃঃ অবে হয় লক্ষ্মণসেন রাজসিংহা- 
মনে অধিরোহণ করেন এবং১২০৩খ্ঃঅবে 

বক্তিয়ার থিলীজী কর্তৃক রাজাচ্যুত হয়েন। 
ইনি বল্লানসেনের প্রপৌত্র | বল্লালসেন 

৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। স্তৃতরাং ইন্টাকে ) 
অগ্পাযু কহা যায় না। বন্লালের পুত্র! 
লঙ্গাণসেন ২০ বৎসরমাত্র রাজত্ব করেন। 

বিংশতিবর্ষ মধ্যে বল্লালদত্ত মর্যাদার বিশৃ- 
ল। ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । 

দশ বিশ বৎসরে সামাজিক বিপ্লব ঘটন 

কদাচ কোনকাঁলে কোন দেশে ঘটে নাই। 
এমকল কাজ অতি মূদ্ুভাবে ক্রমশঃ 

ক্রমশঃ হইতে থাকে। হ্যান কল্পে তিন 

চারি পুরুষের কাল গত করিতে ন! পারিলে | 
ঘটে নাই, ইহা৷ অনায়াসে নির্দেশ করা 
যাইতে পারে। তিন পুরুষের জননের ূ 
সামান্য কাল ৭০৮০ বতমর | এখন যদি | 
বল্লালের কৌলিন্য মর্ধ্যা?1 প্রদানের সময় 

হইতে ৭০1৮০ বৎসর পশ্চান্বস্তী হই, 

স্বাহ। হইলে আমর! বল্লালের পুজ লক্মণকে ৷ 
কৌলীন্য সমীকরণ করিতে দেখিতে পাই 
না| কারণ তিনি বন্লালের পরে বিংশতি 

বর্ষ মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করিয়া: 

ছিলেন । বিশেষতঃ (৯৬৪ পৃং শ্লোক দেখ) | 

হল|ঘুধ চট্টোপাপাঁধ্যায় মহাশয় নিজ, 
পরিচয় স্থলে লিখিরাছেন যে মহারাজ 

লক্ষণ হলাধুধের .যৌবনকালে : তাহাকে 
তদীয় সভাপঙ্ডিতপদে, মধ্য বয়সে মন্ত্রীর, 

পপ পা ৯ 
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কার্ধ্ে; বার্ধক্যে গ্রাড় বিবাকের আদনে 

0 বরণ করেন। প্রথম লক্ষণের দীর্ঘনীবি- 

] ত্বের প্রমাণ নাই। বরং তাহাকে অঙ্গাযু 
|| বলা যায়। কারণ তিনি ২০ বৎসর মাত্র 

রাজত্ব করেন। শেষ লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই 

৮ৎ বর্ষ বযক্রম পর্যন্ত রাজ্য নার 

করিয়াছিলেন | 

হলায়,ধ । প্রভৃতি বগ্লালের নিকট তরুণ 

|| বয়সেই কৌনিন্যমর্ধ্যাদা পাইয়াছিলেন। 
| হলায়ু তাহার যৌবনে অর্থাৎ কৌলিন্য 

প্রীপ্তির ২৩ বৎসর পরেই লক্ষণের সভাঁ- 

| পণ্ডিত হন। হলাধুধ প্রহ্ৃতিয় শেষাবস্ছায় 

কৌলিন্য সমীকরণকা'লে হলাযুধ প্রভৃতি 

] লক্ষণ কর্তৃক প্রপুজিত হইয়াছিলেন। 

| লক্ষণের সভার যে সকল পণ্ডিত বিরাজ 

[ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে গোবর্দনাচাধ্য ও 

হলাযুধ কুলীনের মন্যে অগ্রগণ্য বলিয়া 

|| কথিত মাছেন। 

লঙ্গাণের সভায় যে সকল পগিতগণ বি- 

রাঁজিত ছিলেন তন্মধ্যে জয়দেব গোস্ব মী 

|| লক্ষণের সভার রদ্বলমূহ মধ্যে একটী রত 
|| বলিয়া! পরিচিত আছেন। % জয়দেব 

নিজেও আপনাকে গোবর্ধনাদির সমনাঁ- 

|| মগ্জিক বলিয়া! পরিচয় দিয়াছেন । সুতরাং 

|| আমরা দ্বিতীয় লক্ষণের সভাসদ 'বছুরূপ 
| হলাধুধ গ্রভৃতিকে আদিশুর হইতে একছুই 

|. পুরুষে দেখিতে কদাঁচ পাইথ না। অগ্যা 

ৰ আমাদিগকে বল্লালকে আদিশুরের দৌহিন্ব 

] বংশের অধস্তন সগুম পুরুষ বলিতে হয়। 
চটি রতি (2224৭ 

*৫গোৌবর্ধমশ্চ শরণো। জয়দে বর উমাপতি£। 

ৰ কবিরা রন্থানি সমিতৌ লক্ষণ চ 1 
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আরও দেখ ৯৪২. খঃ অব্য (৯৯৯ সন্বৎ) : 

পুত্েঠিযাগের কার হইতে ১২০৩ থঃ অব 

(লক্মণসেনের রাজাচট্যুতির সময় ১২৬পনংবৎ) 

সপ দিপা পাপা পাস 

প্রায় আড়াইশত. বদর |. এই সময়ে স্ত্রী] 
হর্ষের, চতুর্দশ পুরুষ উৎসাহ মুখোপাধ্যা- 
য়ের পুত্র আহিত বিদ্যমান ছিলেন। ১২০৩. 

খুঃ অব হইতে, ৯৮৭4 অব্দ পর্যাস্ত | 
৬৭২ বৎসর। এই কালমধ্যে গড়পড়তায় | 

নাানকল্লে শতাধিক বর্ষে তিন পুরুষের জন্ম 
গণনা করিলেও ২২।২৩ পুরুষের জন্মের স- 

স্তাবন।। এখন এই ৬৭২ বৎসরের ২২1২৩ 

প,রুষের সঙ্জে উৎসাহ মুখো, হলাযুধ চট্ট, 

মহেশ্বর বন্য প্রস্তির পূর্ব, রুষদিগকে | 
যোগ কর, কাহারও ৩২ কাহারও ৩৩ কা- || 
'হারও ৩৪ কাহারও বা ৩৫. কাহারও বৰ! 

৩৬ প,রুষ দেখিতে পাওয়া যাউবে। 

কেহ কেহ বলেন আদিশ্ র বৈদ্যবংশীয় 

ছিলেন না। আমরা তীহার্দিগের সেই 
ভ্রান্তি নিরাস বানায় ঘটকবিশারদ দেবী- 

বরকৃত কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব | 
যে তিনি অন্ষ্ঠকুলসম্ভূত ত ছ্বিলেন। যথা-- 
অন্ব্টকুলস্তূত আদিশ? রো নৃপেশ্বরঃ | 
রাড়গৌড়বরেন্্াশ্ বঙগদেশস্তখৈব চ॥| ৯. 
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্থভূমীশ্বরো যথা | 
অমাত্যের্বহভিশ্চৈব মন্িভিদবি'জবৃদ্দকৈঃ |২৭ | 
এতৈঃ সহ মহীপাল একদা, স নিজালয়ে।: | 
উপবিষ্টো দবিজানপরষ্ঠ, ধরধশাস্্পরায়গঃ ৩ || 
কেন যজ্জেন ভগবত্প্রীতির্ভবতি নিশ্চিতং | 

তথ্দর্বং এ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধরং, .. 
দ্বিঙোতয়া ৪... || 

: শ্রীল... |. 
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 বল্লালসেন। | 
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মহর্ষি কপিল সাংখাদর্শনের প্রণেতা । 
ূ কপিলের জন্ম প্রভৃতি বিষয়ে নান! মুনির 

ূ নানা মত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। গৌড়পাদ- 

|| প্রণীত সাংখ্ভাষ্যে মহর্ষি কপিল সপ্তধষি- 
[| মণ্ডলের অন্যতম বলিয়! অভিহিত হইয়া 

ৃ সুতরাং গৌড়পাদের মতানুসারে কপিল ফি 

| ও জার অন্যতম পুত্র। কপিলের আহ্গরি 
ূ ও. পঞ্চশিখ নামে ছুই জন শিষ্য ছিলেন । 

] ইচ্ছীরাও উক্ত ভাষ্যে ব্রহ্মার অপত্য বলিয়া 
| নির্দিষ্ট হইয়াছেন । কেহ কেহ বলিয় থা- 
|| কেন মহধি' কপিল বিষ্ণুর অবতার ছিলেন, 

[| আবার কেহ.কেহ বলেন যে কপিল অ- 

|| নগ্রির অবতার, রিষ্চর অবতার নহেন। 

[| অগ্রির বর্ণ কপিল অর্থাৎ রক্তপীতের সম- 

বায়ে উৎপন্ন. অগ্নির বর্ণ | বোধ হয় অগ্নির 

|| সহিত ঈদৃশ বর্ণগত সাদৃশ্যদর্শনেই টীকা 
কারের| কপিল খযিকে অগ্নির মুদ্তি বলিয়া 

বর্ণনা করিয়! খাকিবেন। সাংখ্যদিথের 

মধ্যে ছুইটী মত প্রচলিত আছে। এক 

প্রকার. মতান্ুযাধীর! নির্দেশ করিয় থাকেন 

যে মহর্ষি কপিল ধর্মজ্ঞানে বৈরা গোষ্খরযয- 
ক রই, 'অগ্তষিমণ্ডল বলিতে, পূ লস্ত্যঃ 

অভিধেয। পন ১ 

পতি তক ৭ উর কচ ৪ ৪৯৬৫৪ ৯০৪ €৯৮৩৪-ত তত৯৯০০০ বর ৯৬৯৪৪৮৪৪6৪5) এপ ০০ 

সাংখ্যদর্শন। : 

| ৃ ছেন।.. সপ্তর্ষিগণ প্রত্যেকেই ব্রহ্মার প্র 

নাই ।* পক্ষান্তরে অনেকে এন্ধপ সন্দোই. 

ৃ প্লহ, তু প্রভূতি ব্রদ্ধার মানসপূর-. 
ৃ দিগকে বুঝাইতে,পারে-না । পরস্ত সনক, 

] বন, সনাতন, আল্ুয়ি, কগিল, বো ও 
| গঞ্চশিখ' এরা সপ্তধি দখলের 

|  বর্নার্ধ উহা: কপিলরচিত দিয়া 

প্রস্তাবে বিদ্যমান ছিলেন না,ভবে প্রাচীন: 

সম্পন্ন হইয়! ভূমগুলে অবশীর্ণ হইয়াছি- 
লেন। সুতরাং তাহাকে জ্ঞান শিক্ষার্থ গুর- | 
পদেশ গ্রহণ করিতে হয় নাই। কপিল- 
প্রণীত সাংখ্ন্থত্রসমূহ সুদয়ে ছয় অধ্যায়ে ] 
বিভক্ত । প্রথম তিন অধ্যায়ে সাংখাদর্শনের ৷ 
সার মন্্ম সকল সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে |. 
চতুর্থ অধ্যায়ে শান্্রসিদ্ব নানাবিধ আখ্যা-: 
যিকার উল্লেখপুর্রবক বিবেকজ্ঞানসাধনের : 
উপায় এদর্শিত হইয়াছে । পঞ্চম অধায়ে 
বিচার ও বিতগ্তাদ্বার৷ বিরুদ্ধমতাবলক্বী-. 
দিগের মত খণ্ডিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে | 

পরপক্ষনিরাকরণপূর্ববক. ষষ্ঠ অধ্যায়ে পূর্ব 
ূর্বব অধ্যায়ে নির্ণীত সমস্ত শাস্্ার্থ একত্র । 
সঙ্কলিত হইয়াছে। এই ষড়ধ্যায়াতমক | 
সাংখ্হ্ুত্র সমূহ কপিলপ্রণীত বলিয়া গ্র- | 
সিদ্ধি আছে। এই ষড়ধ্যাযীর নাম সাংখ্য- 
প্রবচন । সাংখাগ্রবচন অতি প্রাচীন গ্রন্থ ৰ 
সাংখ্যদর্শনের উদ্ভাবয়িতা ও সাংখ্যস্থত্র | 
সমূহের রচয়িত1 মহধি' কপিল কত কাঁপপূর্বের। 
প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন, তাহারএ্ককত তথ্য 
নির্ণয় করিবার এক্ষণে কিছু মাত্র উপায়, 

করিয়। থাকেন. যে সাং যদর্পন গরণেতা 

কপিলনামধেয় 'কোন মহিই গ্রক্কত 

কালের কোন অজ্ঞ
াতনাম। পঞ্জিত তর 

ক" ৰ 

মহ জনা করা নি পরছে দৌরব 
০ রক ররর ৯ পম পিসি নপক পা মক 



নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন। সে যাহা, 

হউক যিনিই উল্লিখিত সুত্রসমূহের প্রক্ত 
্ রচয়ি ত1 ভউন না কেন, সাংখ্যদর্শন যে 

| নিরতিশয় প্রাচীন পদার্থ তাহা নির্বিবাদে 

সিদ্ধান্ত করা যাইতে পায়ে | কপিলপ্রণীত 

সুত্র যেরূপ প্রাচীন, ইহার টীকা ভাষ্য প্র- 

ভূতিও তদমুরূপ প্রাঁতন | এক্ষণে নাংখ্য- 

[ষায় তন্মধ্যে সাঁংখ্য প্রবচনভাষাই সর্বা- 
| পেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নামোল্লেখষোগ্য। বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু নামক যত্তী এই ভাষ্যের রচয়িতা । 

[ ৰিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসার নামে এক থাঁনি 

স্বতন্ গ্রস্থও রচন| করিয়াছিলেন । কিন্ত 

|| সাংখ্যগ্রবচনখানি যে সাংখ্যদর্শনবিষয়ক 
| সর্ধপ্রথম গ্রন্থ কিনা তাহাঁর কিছুমাত্র 

স্থির নিশ্চয় নাই । বরং সাংখ্যনুত্রের মধ্যে 
| ণ স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তার 

॥ নামোলেখ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়! 

| ইহাই স্থিরপিদ্ধান্ত বলিয়! প্রতীয়মান হয় যে 
] এই খানি মহর্ষি গ্রণীত আঁদিত্রস্ নহে,ইহা 

রচিত হইবার, পূর্বে তত্বসার প্রভৃতি 
॥ অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছিল। |! স 

|| সাংখ্য প্রবচনের মধো পঞ্চশিখের “নামো- 
0 ল্লেখ আছে, কিন্তু পঞ্চশিথ মহর্ষি কপিলের 

|| গুনীত মূলগাস্থ বলিয়া নির্দেশ করা কৌন 

| ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। এতস্ি্ন সাংখ্য 

|| শত্ধের এই নামে অভিধান কেরল অন্গ- 
| করপমান্ধ বলিতে. হইবে। 
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|| দশনৈর যাবতীয় টীকা দেখিতে গাওয়া 

॥ প্ররচনভাষ্য এই সংজ্ঞাটীও পতঞ্জলিপ্র-. 

|| বীত যোগশান্তেরই প্রকৃত নাম; কপিল: 

 ম্ুতরাং, 

আষাঢ় ১২৮২। | 

প্রবচন যে কপিললন্ুত্রের অধস্তন তাহাতে | 

আর সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে || 

বিজ্ঞানভিষ্ষুর মতই সমীটীন বলিয়। প্রতী- | 
কমান হইছেছে। বিজ্ঞানতিক্ষুর মতে 
তত্বস্টার নামক গ্রন্থই সাংখ্যদর্শনের মূল 
্রস্থ। সাংখ্যপ্রবচন কেবল কপিলকত্রের 
নাম নহে, পতগনিপ্রণীত যোগশান্ত্েরও | 
অন্যতম নাম সাংখ্যপ্রবচন। ইহা দ্বারা. 

প্রতিপন্ন হইতেছে যে তত্বসারই এই দর্শ- 

নের মূলগ্রস্থ। এই মূলগ্রস্থ অবলম্বনপূর্ধবক . 
উভয় প্রকার 'প্রবচনই লিখিত হইয়!ছে। 

কপিলগ্রণীত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, উহাতে 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব অন্বীকৃত হইয়াছে; আর 

পতগ্জলিপ্রণীত সাংখ্যদর্শন বা যোগশাস্জ 
সেশ্বর | পতঞ্জলির মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অস্বীকার কর! কপিলপ্রণীত সাংখ্যশান্ত্রের | 
প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, মহর্ষি কপিল কেবল 

বিচারমুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লোপ করিয়া 

ছেন এই মাত্র পতগ্রলির শিষোর৷ 

বলিয়া! থাকেন যে যোগশান্ত্র সাংখ্যের পরি 

শিষ্টস্বরূপ। পতঞলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সংস্থাপনপূর্বক কেবল কপিলগ্রণীত 'শা- 
স্ত্রের অভাব ও অঙ্গ হীনতা নিরসন করি, রা 

ৃ ম্বাছেন। ৮ 

| শিষ্য ছিলেন, অতএব সাংখ্যগ্রবচন*মহর্ধি- | সত্রের পর প্রধান গ্রন্থ সাং নিজ রা ] 

কারিকার রচয়িত| ঈশ্বরকৃষ্ণ। ঈশ্বরকৃষঃ | 
নিজনির্মিতি কারিকাবলীর অস্তঃস্থ কয়েকটী| 
প্লোকে লিখিয়াছেন,যে তিনি মহর্ষি কপি+ |: 
লের অনুশিষ্য আস্থরির শিষ্য পঞ্চশিখ ও (| 
তাহার কতিপয় শিষ্যের, নিকট শিক্ষাক- |... 

রিয়া সমস্ত সাংখ্যদশ€ নৈর উদার 



ৃ করিয়াছেন । সাংখাকারিকা র্দসমেত 

[| ৭১টি আর্ধা শ্রোকে নিবদ্ধ । 

[ আর্ধাতে ঈশ্বর সমুদয় ক 

সার সংগ্রহ করিয়াছেন 1 এই সাঁংখাকারি- 

কার উপর সমুদয়ে চাঁরিটি টীকা লিখিত 

হটয়াছে। প্রথম টীকা! গৌড়পাঁদবিরচিত | 

এই গৌড়পাঁদ সমুদয় উপনিষদের টীকা- 

|| চাধ্য ইহার অন্ুশিষ্য ছিলেন। গৌঁড়- 
পাদপ্রণীত টীকার নাম সাংখ্যভাষ্য 

দ্বিতীয় উটীকার নাঁম সাংখাচন্দ্রিকা। 

উহা নারায়ণতীর্থবিরচিত | তৃতীয় 
টীকাঁর নাম সাঁংখ্যতত্বকৌমুদী। ইহা 
মিথিলার (ত্রিনৃত ) অধিবাসী বাচম্পতি 

মিশ্র কর্তৃক বিরচিত1 সাংখ্যতত্বকৌমুদী 
কারিকার যাবতীয় টীকাঁর মধ্যে সর্ববোৎ- 

|| কষ্ট । চতুর্থ টাকার নাঁম সাংখ্যকৌমুদী 1 

ইহা বঙ্গবাসী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। 
রামকৃষ্ণ নিজ গ্রন্থে বাছুল্যরূগে নারায়ণ" 

তীর্থের মত নিবদ্ধ করিয়াছেন। সাংখ্যপ্র- 

বচন ও তবসমীস ওই ছুই খাঁন সাংখ্য- 

দশনের মূল গ্র্থ হইলেও ঈশ্বরকৃষ্ণের 

(ককারিক। গত তদুপরি বাচম্পতিমিশ্র ও 

এক্ষণে এডদুর লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে,যে মূল- 
| সুত্র অধ্যয়ন করা সাংখাজিজ্ঞান্থরা অধুনা 
|| অত্যাবশাক বলিয়া মনে করেন না। 
( উপরিভাগে থে কয়খানি গ্রন্থের নামোল্লেখ 

|| কর হইয়াছে, অধুনী সাংখ্যদর্শন বিধয়ে 
. সেই কখানি বাতীত অন্যান গ্রন্থ প্রচ" 

পাপ পশলা পা পিজা 44 পাশীসসপা ০ ০ ৩ ০০০৫ 

রি পণ সস পাপ প্র 

সাংখ্যদর্শন । 
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কাঁর বলিয়! প্রসিদ্ধ । শুপ্রসিদ্ধ শঙ্করা-. 

দর্শন। পতঞ্জলি মহাভাষা নামক সুপ” | 

[| গৌড়পাদের টীকা এই কয়খানি গ্রন্থ | লেন] 

'ৰলিয়। "খ্যাতি আছে। পতঞ্জলি প্রণীত || 

নির্মীত হই 

॥ [শি নাই। উদিত রা মধ্যে: পাকি ও শন্ারে খিভৃতি অর্থাৎ লোক রা 

ইন্তস্ততঃ রাঁান্তিক প্রভৃতি অন্যান্য ] 

কয়েকখামি গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখিতে || 

পাঁওয়! যাঁয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে 

তাহার একখানিও দেখিতে পাওয়া বায় ] 
না। মহর্ষি কপিল কোন্ সময়ে প্রা 
ভি হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করি- ) 
বার কিছুম্নাঞ্ উপায় নাই । শস্করাচার্য্য ও ] 
ৰাচম্পতি মিশ্রের গ্সথসমূছের মধ্যে কু" ] 

ত্রাপি সাংখান্যত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া | 
যাঁয় না, অনেকাঁনেক ইউরোপীন় পণ্ডিত. | 
এইবূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সক্রসমূহ || 
শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অধস্তন । ই'হারিগের | 

মতে কোন ধূর্ত পণ্ডিত সুপ্রগুণি স্বয়ং রচন! | 

করিয়া প্রাচীনত্ব সংস্থাপন করিবার ইচ্ছায় || 
উহা মহর্ষি কপিলের রচন! বলিয়! প্রচার | 

করিয়াছেন। কপিল ও পতঞ্জলি মহর্ষিধয়ের || 
প্রাদুর্ভাব কাঁপ নির্ণন্বের জন্য আমরা বারা- | 
স্তরে যথাসাধা চেষ্ট! করিব । সাংখ্যদর্শনের || 
তাঁৎপর্যা পর্যযালোচন।! এ এই প্রস্তাবের | 
উদ্দশ্য। র 

কপিলগ্রদীত সাংখ্য ব্যতীত পতঞ্জলি- |. 
প্রণীত যোগশান্ত্রের সাধারণ নামও সাংখা- |. 

সি্ধ ব্যাকরণটীকা রচনা! করিয়াছিলেন | 

ঘোগস্ত্রসমূদায় চারি ভাগে -বিভক্ত। || 
এই চারিটীর এক একটীয় নাম পান । |. 
প্রথম পাঁদে সমাধি অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় ||. 

য়াছৈ। দ্বিতীয় পাঁদে মমাধি- | . 

লাভের উপায় .নিরণা্ হইয়াছে |: তৃতীক্ || 



ৰ সাধারণ গমতা লাভ করিতে পারা যায় 

| ভাহা সবিস্তরে বর্ণিত হুইয়াছে। চতুর্থে 
1] কৈবলা অর্থাৎ ঈশ্বরভাবনার বিষয় লিখিত 

| হইয়াছে। পতগুলিপ্রনীত যোগশান্ত্রের 
উপর৪ অনেকগুলি টীকা রচিত হইয়াছিল। 

|| এই টীকার নাম পাতগ্ুলভাষ্য। ইহা 
ৃ মহর্ষি, বেদব্যাঁস-বিরচিত বলিয়া গ্রপিদ্ধ 

|| আছে। বাচম্পতিমিশ্র পাতঞ্জলন্ত্র ও 
| পাতগ্তলভাষ্য এই উভয়ের উপরেই টীকা 
|| রচন! করিয়াছেন | বিজ্ঞানভিক্ষু অপর 
| এক খানি টীকার রচয়িতা । 

|| নিজ টাকায় পতঙ্জলিগ্রণীত মূলগ্রন্থকে 

_যোগবার্তিক এইনাঁমে নির্দেশ করিয়াছেন। 

মহারাষ্টরনিবাসী নাগোঁজী ভট্ট উপাধ্যায় 
অপর একখাঁনি রচম| করিয়াছেন। এই 

| টীকাখানি পাতঞ্জলস্ত্র নামে অভিহিত। 

কপিলপ্রণীত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের অ- 

|| স্তিত্ব-নিরাকৃত হইক্াছে, এই জন্য উহার 
নাঁম নিরীশ্বরদর্শন। আর পাঁতগ্রলদর্শনে 

0 ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া 
| উদার নাম সেশ্বরসাংখ্য | এই বিষয়টী 
] ভিন্ন কপিল ও পতঞ্জলি উভয়প্রণীতদর্শনের 

|| অন্যান্য সকল বিষয়েই প্রায় সম্পূর্ণ ইক- 
|| মত্য দেখিতে পাওয়া! যায়| কপিলদর্শনের 
| ন্যায় জিন ও বুদ্ধ গ্রণীত দর্শনেও ' ঈশ্বরের 

| অস্তিত্ব অন্বীকূত হইয়াছে। এই তিন 
| প্রকার দর্শনেই প্র্্যণদিলষ্পর্ন সিদ্ধ- 
0 পুর্ুষদিগকে ঈশ্বরোচিত ভক্তি প্রদর্শিভ 

1] হইয়াছে । কিন্ত অন্যান্য পার্থিব পদার্থের 

ঃ | বিনাশের অধীন ॥ 

দশনের নামও সাংখ্যদশ ন 1. ইহাকে || 

ূ প্রায় সকল মতই অনুসরণ করিয়া থাকেন। 

বিজ্ঞানভিক্ষু |: 

নাঃ ন্যায় এই সকল: দেবতারাও উৎপদ্ধি ও. 

কপিল ও পতগলি এই উভয়. কতক | 
উদ্ভাবিত সাংখ্য ব্যতীত আর একপ্রকার | 

পৌরাণিক সাংখ্য কছে। পৌরাণিক সাং- 
খ্যদিগের মতে ক প্রক্ৃতিই মায়াময় | 

এবং শ্রমমাত্র। রাখিক সাংখ্যের ক- 

পিল ও গলি প্রণীত দশনের 

মৎস্য কু্ম বিষণ প্রভৃতি কয়েকটী পুরাণে 

এই মতের পরিপৃষ্টি আছে। : 

প্রকৃতি ৪ অন্য চতুর্বিংশতিতত্ব (মূল 

পদার্থ) প্রভৃতির সংখ্যা বিশেষরূপে নির্ঘা- 
রপু্ধক বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া! এই 
দর্শনের সাংখ্যদর্শন এই যোগরূট নাম 

হইয়াছে । এই অংশে গ্রীসদেশীয় পাইথা- | 
গোরসের উদ্ভাবিত দর্শনের সহিত সাংখ্য | 
দর্শনের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। | 

টীকাকারের! সাংখাসংজ্ঞার উক্তরূপ ব্যাখ্যা 
করিয়া! থাকেন। * বিচারমার্গপ্রহিতমনে 
আত্মতত্ব নিরূপণ করা সংখ্য। শব্দের তাত 

পর্্যার্থ, বিজ্ঞানভিক্ষু নিষ্নোদ্বত ক্লোকের, 
এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

কি সাংখ্য, কি যোগ, কি ন্যায়, কি. | 
বেদান্ত যাবতীয় প্রকার দর্শনেরই চরম [| 
উদ্দেশ্য--কি উপায়ে দেহ বিসর্জনের পত্র | 

নি অর্থাৎ মুক্তিলাভ হইতে পারেন ৰ 

সংখ্যাং ং এবুরতে চৈক ্ র্কৃতি্চ - 

: . গ্রচক্ষতে। 

জান চ সি ংশৎ তেন সংখ্যাঃ - 
_প্রকীন্তিতাঃ।: || 

সংখা বিনা 
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| তাহা নির্ধারণ ক করা। সাংখ্যদশনের প্রথম 

ন্ সুত্রে ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে পরম 

| শুকষার্থ বলি নিদ্দেশ' কর! হইয়াছে, 

(এই ছংখনিবৃত্তি তবজ্জান ছারা মৃত পুর্বে 

| অন্যতম স্কানে লিখিত আছে, ফে আত্মা 

| ও প্রকৃতির পরস্পর পৃথকৃত্ব জ্ঞান জন্মি- 

| লেই তত্বজ্ঞানলাভ হয়, তত্বজ্ঞান জন্মিলেই 

[| প্রেত্যভাব জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে অনন্ত- 

কালের নিমিত্ত পিজাণপাইতে পারা যায়| 

|| বেদের এই উক্তিকে মৃূলমন্ত্ত্বন্ধপ গ্রহণ 

তীয় দার্শনিকেরা, নিজ নিজ মতানুসারে 

| নির্ধাণমুক্তির উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। 
ফলতঃ হুঃখনিবৃত্তিই মনুষ্য মাত্রেরই চরম 
উদ্দেশ্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় 

|| নাই। ভারতবষীয় চার্বাক ও গ্রীক- 
দেশীয় এপিকিউরিয়স ইহীরাও ছুঃখ- 

| নিব্ুতিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছেন, তবে তাহারা ছুঃখনিবৃত্তির 
|| উদ্দেশে যে উপায় অবলগ্বন করিয়াছিলেন 

'] তাহা অন্যান্য দার্শনিকদিগের মতে ত্রান্ত 

| নাই। স্গ্রসিত্ধ গ্রীমদেশীয় দাশনিক 

| গাইথা গোর, ও প্লেটো ্ পষ্টাক্ষরে নি- 

| সংসারের বদ্ধনগমুহ হইতে মুক্ত করিতে 
1. পা রি লেই মুক্তির পথে অগ্রাদর হইতে পারা 

: রি যায় অন্যান দক্ল প্রকার ইসা নয 

সপ ০৫ পপর ্পত ০৯-৯ 
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]| হইতে পারে, পরেও হইতে পারে.। বেদের 

[ করিয়া বৈদান্তিক নৈয়ায়িক প্রভৃতি যাব. 

প্রক্কতপ্রস্তাবে মানস, অর্থাৎ মনের দ্বার! 

|| ও নিক্ষল। কিন্তুজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য 
| যে ছুংখনিবৃত্তি তাহাতে আর মতভেদ. 

| দেশ. করিয়াছেন: ফে. আত্মাকে কাম, 

রি ক্রোধ শোক, লো, মদ, মাতসর্ধ্যাদি 

& অথ. বিধাতার নিৃতিতা_ 

ছু'খনিবৃত্তিই সাখ্যদর্পনেরও মুখ্য উ-. 
দ্বেশ্য। প্রথম স্থত্রের তাৎপর্য এই যে 
ত্রিষিধ ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই .পরম 
পুরুষার্থ। * সাংখ্দর্শনের মতে ছুখ, 

ত্রিবিধ,--আধ্যাত্বিক, আধিভৌতিক, ও 

আধিদৈবিক। যে্ুঃখের কারণ আত্মা 
তাহার নাম আধ্যাত্মিক ছুঃখ | ইহা! দুই প্র-. 

কারশারীর ও মানস। পীড়াদিসমুখ ছুঃখের 
নাম শারীরিক ছুঃখ। উন্মাদ, শোক প্র 

ভূতি মানসিক ছুঃখ। যেব্যক্তি ছুঃখ, 

ভোগ করে, তসিন্ন' অপর জীব জন্ত যে, 
ছঃখের কারণ, তাহার নাম আধিভৌতিক 
দুঃখ | ব্যাপ্রাদিদংশন বা চোরের উপদ্রব 
এই সমুদয় আধিভৌতিক দুঃখ | দৈবযে || 
দুঃখের কারণ তাহার নাম আধিদৈবিক, 
ছুঃখ। দাহশীতাহ্যখ্য দুঃখের নাম আধি-. 

দৈবিক ছুঃখ । যদ্যপি সর্বপ্রকার ছুখই 

অনুভূত, তথাপি সাংখ্যেরা কারণতেদে 

দুঃখের বিভিন্নত বর্ণন করিয়াছেন । অ-. 

তীত ও বর্তমান দুঃখ যখন উৎপন্ন হইয়াছে 

তখন অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। অতএব 

সাংখ্যদর্শনের মতে বর্তমান ও অতীত 

দুঃখের নিবারণার্থ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন 

নাই ঝেধল ভবিষ্যৎ ছুঃখই সাংখ্যদিগের 

বিবেচনার বিষয়। কি প্রকারে ভবিষ্যতে 
কোন প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে না হয় | 
তাহার উপায় নির্থয় করাই..পশাস্ত্রের উ-. 
দ্েশ্য। এক্ষণে প্রশ্ট হইতেছে কি উপায় 

পুরদ্যার্থঃ। ১১. ০ 
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সপ প কপ এ সপ তি সিসি এস্পস্ স্কিন রি বু বা 

০ পাকি, 

| অবগ্ম: করিলে উল্লিখিতগ্রকার' ভাবী 

ছে অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে। চার্বা- 
[| কে ভিন্নপ্রকার উপায় অবলম্বন করি- 
|| যাছেন বলিয়াই তীহাদের সহিত অন্যান্য 
|| দর্শনের এতদুর মতভেদ হইয়াছে) ফলতঃ 
|| চার্কাক প্রভৃতি কতিপয় একারের দার্শ- 
|| নিকেরা বর্তমান ছুঃখ নিরুত্ভিই পুরুষ!থ 

|| বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 

] গ্রততি লৌকিক উপায় দ্বারা উক্ত দুঃখের 
[| অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবার সন্ভারন| নাই। 

ধনাদি লৌকিক উপায় দ্বারা আপাততঃ 

| ছঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, ইহা, যথার্থ বটে, 

(কিন্তু ধনাদি অবিনশ্বর পদীর্থ নহে ১. ধনা 

|| দির ক্ষয় হইলেই, পুনর্কার অনিবার্ধ্য্পপে 

' ছুঃখের উদ্ভব হইয়া! থাকে | ফাগষজ্ঞাদি 
. পুণ্যকর্ম্ দ্বারাও ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃততি 

হইতে পারে না । কারণ যাগষজ্ঞাদিকার্ষ্ে 
জীবহত্যাদ্দির বিধান, আছে বলিয়া উহ! 

ধনসম্পত্তি 

কোনপ্রকারেই দোয়সংস্পর্শশূন্য বলিতে 
|| পারা যায় না। আবার এতাদৃশ পুণ্য/চরণ 

দ্বার! যে স্বর্গভোগ প্রভৃতি সুখের: অধি- 
কারী হইতে পারা যাঁয় তাহাও বিনশ্বর ;. 
স্বতরাং এই গ্রাকার ক্ষণপ্রভাচকিতবৎ সুখ 

॥ ভোগ কখনই পরমপুরতার্থ হইতেপারে না 

কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন থে 

ভবিষ্যৎ ছুঃংখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করি- 

| বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কারণ ভাবী 

0 ছ:খ অনাগত, সকলকেই যে উহা ভোগ 
করিতে: হইবে একীপ কিছুই. গ্বিরনিষ্টয় 

নাই। 'অনাগত ছঃখ একবারে না! আসি. 

রি লও না 'সাসিতে গারে,আর জাসিবারপ" 

.আরিদন। । 
, নী 
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স্তাবন। থাকিলেও দেহত্যাগ ্ রস্থৃতি কারণ 
বশতঃ উহা ভোগ করিতে হয় না এন্নাপ | 
হওয়াও অনস্তব নহে। কিন্তু সাংখ্যের। || 
এই বলিয়। আপত্তির খণ্ডন করিয়া থাকেন || 
যে, "যদিও অনাগত ছুঃখ একবারে ন! | 
আমিতেও পারে বটে, কিন্ত মন্গয্ের | 

অস্তঃকরথে উহার ৬ প্রতি মুহূর্তেই 
সমভাবে জাগরূক থাকে । অতএব এ |] 
ভবিষ্যৎ ছুঃখের আশঙ্কাকে একবারে অস্ত- 
রিত করিতে ন্মা পারিলে কোন রূপেই | 
'ছুখনিবৃত্তি ও প্রকৃত সুখের সম্ভাবন। | 
নাই। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ] 
ত্রিবিধ ছুঃখের অত্তান্ত নিবৃত্তি পূর্ধাক | ূ 
মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিতে হইলে | 
তত্বজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহথ করিতে হইবে। | 
তত্ভ্ঞনই ছুংখাত্যস্তনিবৃত্তির একমাত্র | 
কারণ। জ্ঞান ও বুদ্ধির আধার আত্মা, | 
এবং জড় জগ্রৎ এই উভয়ের পৃথকৃত্থ জান | 
হইলেই তন্বজ্ঞানের উদয় হয়্। 

প্রকৃতি পুরুষ অপরাপর তত্বের প্র্কৃতি 

জ্ঞান জন্মিলে বিবেকজ্ান উপস্থিত হয়। 

এই বিবেক জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র 

উপায়। ইহা দ্বারাই আত্মার বন্ধন মোক্ষ 
হইয়া থাকে। বিবেক জ্ঞানের সাক্ষাৎ ]. 

উপায় প্রমাথ| হদ্দারা গ্রক্কত ভ্রান্তি- | 
ধিরহিত জ্ঞাম জন্মে তাহার নাম গ্রমাণ । 

প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান :ও 
শব | ইন্জিয়জন্য ভ্ঞানের সাধারণ মাম. 
রতাক্ষ। সৃতরাং ইত্জিরসিকৃষ্ট পদার্থেরই ||. 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যোগীদিগের অবাহা || 
দারথেরও অলৌকিক ও শ্কারে পরাঙ্গ 

পোপ বাপ সা পপ পাপ পপ পপ পাপ পল পাপা সপোন 

মর ৯ রাজ ই জার পপ পাপ 
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পপি শী সি সপ 

| সেইরূপ. পুরুষ প্রন্কৃতিকে কার্ষ্যতৎ্পর 

| করিয়া স্বয়ং 

|] তবে-স্বচ্ছক্ষটিকে যেন্ধপ লোহিতধর্ণ কোন 

ভন্গ পুরুষ ভ্রমক্রমে প্রন্কৃতির মায়াজালে 
[ আবদ্ধ হইয়া আপনাকেই কর্তা বলিয়া 
[মদন করিয়া থাকে।:. যাবৎ পুরুষের এই" 

[8 রম থাকে তাবৎ সেৎসার, আর এই 
| জ্ষ রিরাকৃত হইলেই তবজ্ঞান বার] 

| ; রং রিটের
 ভাটির 

নিট রা 
তনি 

হর থাকে।..হেতুর প্রত্যক্ষ. দ্বারা, 

হেতৃবিশিষ্টের যে জ্ঞান জন্মে. তাহার 

নাম  অনুমান। আধ্তবাক্য অর্থাৎ 

বেধাদির ছারা যে জান জন্মে তাহার নাম 
শন্দ। সাংখ্যদ্িগের মতে উপমান খ্ত্তিহ্য 

প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় প্রকার প্রমাঁণই 

উল্লিখিত তিন প্রকারের অন্তভূতি হইতে 

পারে। সুতরাং সাংখ্যেরা, প্রত্যক্ষ, 

অনুমান, ও শব এই তিন প্রকার ব্যতীত 

গ্রাণান্তুর স্বীকার করেন না। সাংখ্য- 

দিগ্রের মতে এই প্রমাপত্রয় দ্বার তত, 

জ্ঞান ও. বিবেকবুদ্ধি জ্বি থাকে। 

তত্বজ্ঞান জম্মিলেই জীবের মুক্তি অথাৎ 

অত)স্ত ছুংখনিবৃত্তি জন্মে। পুরুষ ও 

্রন্কৃতি এই দুইট সাংখ্যদিগের মতে মূল 

পদার্থ! পুরুষ নলিনীদলগত জলের 

ন্যায় নির্লেপ, ক্রিয়াশূন্য, সাক্ষী স্বরূপ। 

পুরুষ জ্রানের আধার। প্রকৃতির জ্ঞান 

নাই, প্রকৃতি অন্ধঃ কিন্তু প্রকৃতি 

ক্রিয়াবতী। পঙ্গু যেরূপ অন্ধের ক্ষস্ধে 

উপবেশনপূর্বক অন্ধকে পথ প্রদর্শন করে, 

সাক্ষীশ্বরূপ.থাকে এই মাত্র । 

(পদার্থের গ্রতিবিদ্ব পতিত হইলে স্বচ্ছ 
স্টিক. রক্তবর্ণ বলি প্রতীয়মান হয়, 
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মের এই, ভিবিধ: র্তি ধারণ করিয়া ্ . 

সানি হই থাফে। পুরুষের | 
বিবেক জ্ঞাম জদ্বিবামাত্র প্রকৃতি ' যেন || 
লজ্জাবিধুর হইয়া কর্ক্ষেত্র হইতে দূরে 
পলায়ন করে। পুরুষের পরিণাম বা | 
বিকার নাই! প্রক্কৃতির পরিখাম দ্বার! 
চতুর্বিংশতিগ্রকার তত্ব অর্থাৎ পদার্থের | 

উত্তৰ হইয়! থাকে। প্রক্কৃতি মৃলপ্রকৃতি, 
বা প্রধান, অন্যান্য সমুদায় পদার্থের মূলা 
ধার। সাংখ্যদিগের মতে মূল গ্রকৃতিই | 
বিশ্বনংসারের যাঁবতীয় পদার্থের অদ্ধিতীয় | 
কারণ। পৌরাণিক সাংখোর মতে এই |. 
মূল প্রকৃতির নাম মায়া। পৌতৃলিকের! 
ইহাকে ব্রাঙ্গী অর্থাৎ ব্রহ্মার শক্তি বলিয়া 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। : মুলপ্রকৃতি 
মমূদয় পদার্থের মূলীভূত জড়পদার্থ। ইহা 
নিত্য, ইহার উৎপত্তিও নাই ধ্বংসও | 

নাই। ইহার অংশ নাই, ইহা অপরিচ্ছেদ্য। | 
মূল প্রকৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, গুণ দ্বারা | 

ইহার অনুমান করিতে হয়, ইহা হইতেই | 
শন্যানাি তাবৎ জভপদার্থের উদ্ভব হইয়া | | 
থাকে । ইউরোপীয় দার্শ কেরাও জড়- | 

পদার্থের অবিকল এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ ] | 

করিয়াছেন। মৃলগ্রকৃতির প্রথম পরি- | 

পামের নাথ বুদ্ধি বাঁ মহত্রত্ব। এই || 
মহত্তত্বই সৃষ্টির কারণ। পৌরাণিক || 
সাংখ্েরা বৃদ্ধকে ব্্ধা, বিষুঃ, ও : মহেশ্বর | 
তরিবিধ দেবতাস্বরূপ বলিয়া! বর্ণনা করিয়া | 

ছবেন। এই'মহত্তত্ব সত্ব, রজঃ ও তমঃ || 
এই তিন প্রকার গুণের আশ্রয়ে সি র | 

স্থিতি ও প্রলয় সীধনার্থ ব্রহ্মা, বিষুট ও: ৃ  



0 চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই 
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] থাকে। মহৎ তত্ব হইতে: .অহঙ্কারের 

উৎপত্তি। ইহা হইতে অভিমানের উদ্ভব 
| হয়। অভিমান জন্মিলে পুরুষ মনে 

করিয়া! থাকেন যে আমি অমুক কার্য 

|| করিতেছি, সুতরাং আমি কর্তা, এই 
অভিমানের বশবর্তী হইয়া! পুরুষ সাংসা- 
রিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। 

অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র অর্থাৎ 

|| তত্বৎ পদার্থের পরমাণুর উৎপত্তি হয়। 

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই 
পঞ্চভূতের মুলমত্রের সাধারণ নাম পঞ্চ 
তন্মাত্র, এই পাঁচ প্রকার ভন্মাত্র হইতে 

রঃ উল্লিখিত পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়া 

থাকে । যোগিপুরুষেরা এই পঞ্চ তম্মা- 

ত্রের প্রত্যক্ষ কবিতে পারেন। কিন্ত 

|| ইহার! স্থল বুদ্ধির অগোঁচর ও সাধারণ 

লোকের ইন্দরিয়গ্রীহ্য নহে। ূ 

অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্জিয়েরও উৎ 
পত্ভি। এই একাদশের মধ্যে দশটী বাহ্ো- 

ন্ত্রিয়। এই দশটীর মধ্যে পাচটী কর্মে" 

নিয়, আর পাঁচটা জ্ঞানেন্দরিয়। একাদশ 
|| ইন্জরিয়টা অন্তরিক্ট্িয়। ইহার নাম মন | 

|| ইহা যুগপৎ কর্মেন্ত্রিয় ও. জানেন । 

| পাচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাকা, হস্তদ্বয়, পদ- 
| খর, অপান, লিঙ্গ এই পাঁচটা কার্শব্িয়। 

এই একাদশ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার 
চা এই ত্রয়োদশটী ভ্ঞানের দ্বারস্বরূপ | বুদ্ধি, খ 

7 অহঙ্কার ও মন এই তিনচী আত্যন্তর প-. 

শাহকারের। দশটী বাহোসরিযুকে ্ ার+ও ঞ 

'আর্যদশন | 
কিউ ৬৫৩৪88৩৬56৩ ডর, 

তিনটা আস্তিক জ্ঞা জানোপারকে বার, ] 

আত্মার ক্ষয় নাই, ইহা! অবিনাশী; ইহার ৃ 

উড 

কয়েকটি হৃত্রে মিবন্ধ আছে | তিগি ক] 
ঙগেন যদি ঈশ্বরের অন্তত স্বীকার করিতে, রঃ 

. আধা ১২৮২ $ | ॥ | 

দ্বরূপ বর্ণনা করিয়া. থাকেন । . 
পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্কুল ভূতের উ- || 

ভব হয়। আকাশ অনস্তদেশব্যাপী, পা 

শব্দের সমবায়ি কারণ । আকাশ আশ্রয় |. 
করিয়াই সমুদয় শব্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে । | 

বায়ু, £-ত্বকৃ্ ও. অর্ারা এই পদার্থের | 
প্রত্যক্ষ হইয়া,থাকে। তেজঃ- অগ্নি প্রভৃতি,] 
ইহা ত্বক্ অবণ ও চক্ষু এই তিলটী, ই- |. 
দিয় দ্বারা গ্রাহা। জল ঃ-_শব্দ্পর্শ, বর্ণ ] 
এবং রস জলের এই কয়টি গণ আছে; | 

ইহা শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু ও রসনা এই কয়ে- | 
কটি ইন্দরিয়ের গোচর। পৃথিবী £-_গন্ধন || 
স্পর্শ, রূপ রস ও শব্দ এই কয়টি পৃথিবীর | 
গু৭। ইহা শবণ, ত্বক, চক্ষুঃ রসনা! ও. ৃ 

নাসিক এই কয়টি ইন্্িয়দবারা' নী ন্ 
হইব! থাকে । 

আত্ম-অর্থাৎ পুরুষ । পুরুষ নিজেও ৃ 

্ষ্ট পদার্থ নহে আর ইহা হইতে অন্য || 
পদার্থের স্থষ্টিও হয় না। সাংখ্যদিগের | 
মতে শরীরভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। | 

পরিবর্ভ নাই । আত্মা জড়পদার্থ নহে, | 
ইহা জ্ঞানের আধারস্বরূপ। মহর্ষি কপি- | 
লের মতে উদ্নিখিত পদার্থ সমূহ ব্যতীত, পু | 

পদথান্তর নাই। ঈর্বরসিদ্ধি করিবার | 
প্রমাণ নাই বলিয়া মহষি” ঈশ্বরের অস্তিত্ব || 
খণ্ডন করিয়্াছেন। তাহা ত্ীহার প্রথম | 
অধ্যায়ের ৯২ & গত হইতে আরম করিয়া 



| নং তাহা হইলে তীহাকে হছহ হ্য় 

ক্লেশাদিবন্ধ নতুবা! ক্লেশাদিবিমুক্ত এই 

|| উভয়ের, অন্ততররূপে তাঁবন! করিতে হয়। 
[| ঘি ঈশ্বরকে ক্লেশাদিবিমুক্ত বলিয়া ভাবনা! 

|| করা যায়, তাহ! হইলে তাহার স্বষ্টিকর্তৃ- 

-ত্বাদি গুণের ব্যাঘাত উপস্থিত হয় । কারণ 
_অভিমানাদি গুণবিরহে স্থত্টি কার্ধ্য হইতে 
পারে না। কিন্তু ঈশ্বরকে নিগু'ণ বলিয়া 

স্বীকার, করিয়াছি, স্থতরাং কি প্রফারে 
আর-তিসি স্থষ্টিকর্তা হইতে পারেন? আর 

যদি তাঁহাকে ক্রেশাদিবদ্ধ বলিয়া ভাবনা 

করা যায়, তাহা! হইলেও তীহার স্থষ্টি- 
কর্তৃত্ব সম্ভবে না। কাঁরণ যে জীব নিজে 
মূঢ় ও ক্লেশাদিবদ্ধ তিনি কি প্রকারে অন্য 
জীবাদিন সৃষ্টি করিবেন। মহর্ষি পতঞ্জলি 
অন্যান্য তাবৎ বিষয়েই কপিলের সহিত 

সম্পূর্ণ এ্কমত্য অবলম্বন করিয়াছেন, 
|| ক্বেলে পরুষ বলিতে পতঞ্চলি দেহীর 

ক 

প্রানের সং কষিপ্তসমালোচনা এ 
. সরোধিনী-__মাদিক পত্রিকা ও 

| সশলোচনা। কলিকাতা সার্বত যন্ত্র 
| স্মিত । এতি খণ্ডের নগদ মৃল্য ৯/৯০ 
| আনা। এই পদ্বিকা' খানি : দেখিতে 

| যদিও ক্ুত্্, তথাপি রচনার গত! ও | 
বেষণাঁর গভীরতা! বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর 

0. (কোন, পত্রিকা! অপেক্ষা ন্যন- বোধ হয় 
| না রন | ইহার “তীযা” ৮ ও নাটক” 

উপাসা সিদ্ধস্য। ৯৫। 

দিয় ও ঈশ্বর এই উভয়ই ্বীকার করি, 
য্াছেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে আত্মা] 
প্রন্কৃতি পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশে 
প্রকৃতির সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়৷ | 
অহঙ্কারাদির বশীভূত হইয়া! প্রকৃতির কার্ধ্য || 
সমূহকে ভ্রমক্রমে নিজকার্ধ্য' বলিয়া মনে |] 
করিয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষের 
পরস্পর সন্বন্ধ পঞ্থু ও অন্ধের ন্যায় | 
পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় উভয়ে উভয়কে লা- 
হাষ্য করাতে সংসার সৃষ্টি হইয়! থাকে। || 
তত্বজ্ঞান জন্মিলে পুরুষের বন্ধনমোক্ষ | 
হইয়া থাকে এবং প্রক্কৃতিও পুরুষ বিচ্ছিন্ন || 
হইয়া কর্মক্ষেত্র হইতে বিরত ত হয়। | 

প্ররমশঃ | | 

* ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ | ৯২। মুক্তবদ্ধয়োরন্য- || 
তরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। ৯৩। উভয়থাপ্য- |... 
সং্করত্বম্। ৯৪। যুক্তাত্মনঃ প্রশংসা) 

নামক প্রবন্ধদ্বর় পাঠ করিয়া আমরা পরম ||. 

পুলকিত “হইলাম । আঁশ! করি ইহা 
সম্পাদক ও লেখকগণ দীর্ঘজীবী হইয়া 
দিম দিন ইহার উদ্নতি সাধন করিবেন। || 
বাঙ্গালী-_মাসিক, পত্র ও. সমা- | 

ঞ 

২ -শশ্শ্াাীশটিশিটশশাাশশাশিটািটী পিপিপি টিটি তর রি উস সিন 

টি রি কাথা মেসের চন ১ বা উজ হই রি 

লোচন। ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত । | ৃ 
্রতিসংখ্যার মূল্য / আমা । এখানিও' || রঃ 

্ ৪ 88558 রী লিক 



আষাড় সপ. 7. 

গণ অধিকাংশই কৃত্ী। ছুই হি জন | 

লেখিক! আছেন, সাহারা বিছুষী বলিয়া ৰ 
বিখ্যাত। প্রস্তাবগুলি পরিপাটা |. রচ- || 
নাও প্রার্জল |. পত্রিকা খানিকে রা চা 
সুর করিতে কেবল একটা জিনিসের রর 

অভাব আছে। বনু স্ত্রীলোক সম্পা- | 

দিক! চাই । তামরা-ইচ্ছা রি যে শ্রীমতী || 
কৈলামবাসিনী দেবী কিনা শ্রীমতী বামা || 

সুম্দরী দেবী ইহার সম্পাদন কার্যের ভার || 
প্রহণ করিয়া সেই অভাব দূর করেন । || 

 সংস্ক,ত পদ্যপাঁঠ।__বুবিধ গ্রন্থ | 
হইতে নীতিনার শ্লোক সকল আহরণ || 
করিয়া শ্রীগঙ্গাচরণ বেদাস্তবাগীশ কর্তৃক. 
সংগৃহীত । মুর্শিনাবাদান্তর্গত আজিমগঞ্জন্থ | 
বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত | মূল্য ॥*আনা। || 
্রস্থকার সংস্কত ভাষারূপ রমণীয় কুন্কুম- | 
কাননে প্রবেশপুরঃলর স্ুকৰিরোপিত্ত | 
কাব্যতরুনকল হইতে নীতহিগন্ধামোদিত | 
কবিতাকুহ্ময় চয়ন করিয়া যে গুচ্ছটী |. 
প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা যে. এ উদ্যান- | 
ভ্রমণাভিলাধি-জনগণের স্খজনক ও আঁ || 
দয়াম্পদ হইয়াছে তাহ! বলা বাহুল্য মান্র। | 
তবে গুচ্ছ গ্রস্তত করিতে গিরা, তিনি | . 
শোভাবর্ধানাভিলাষে গন্ধাদিষিহীন অপক্ক || 

- স্বরচিত যে কতিপয় প্রধন্পপত্র সংস্থাগি ত' | 
এ করিয়াছেন,হকবি- কবিতা, কুস্থম সকলকে ] 

রন কলিকাতা ্রানহোগ স্ত্ে সুজিত) কোন চিত দ্বারা সেই স্বপনচিত প্রধন্ধপঞ্জ |. 
এ িয়ের, অধ: | বকল হইতে পৃথকৃকৃ: করিগে আরও]. 

লৈয়। ই লা বে হইভ। খাহা হউক: খপ জা | | 

| পরও সমালোচন। ইহার লেখ; 
[| বহুদশন ও পর্যবেক্ষণের তূরি তৃরি প্রমাণ 

[| ইহাতে পাওয়া! যার়। ইহার রচমাও 
গা ও প্রাঙ্জজ। ইহার £গ্রাচীন 

|| ভারত,' ও “আধুনিক ইউরোপে সভ্যতার 

| ভিন্ন মূর্তি” নামক প্রবন্ধ ছুইটা--অতি 
|| হর হইরাছে। এন্ধপ পত্রের সংখ্যা 
| ধতই বৃদ্ধি হয় ততই তাল । 
|] তমোলুক পত্রিকা সাহিত্য, 
]| বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিবিষয়ক- মাসিক 

]. পত্র ও সমালোচন। প্রত্যেক খঞ্চের 
ৃ মূল্য 1, আনা। এখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর 

] একখানি: উৎকৃষ্ট মাপিক পত্রিকা । কিছু 

এ ৃ  দিন ইহার নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া আমরা 

0] ঘদয়ে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম, কিন্ত 

|| বর্তমান বর্ষ হইতে ইহা রীতিমত বাছির 
০ হইতেছে দেখিয়া! বিশেষ আননদলাভ 

0 কবিলাম। আযাচ়ের সংখ্যায় অনেক-. 
৮ (খুলি উক্কষট প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে 

রা ] তন্মধ্যে পুরাবৃত্ত পাঠে কি কি উপকার”! 

4 ও এক্াধ্যঙ্গাতির জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদি- 

| ক এই--হুইটা প্রস্তাব সর্বোৎকৃষ্ট রঃ 
.. || ইহার রচনা পণ্ডিতো ও গবেষণায় পরি- 
| পূর্ণ ইহার দীর্ঘজীবন দর্ধতোভাষে 
০: [রনী ৪82 5 

১ বঙ্গমহিলা-_ মাসিক, পিক 



[| সারিত হইয়াছে। 

|| পারমার্থিক সঙ্গী 
রি ছু তু নীয় নছে।; সাদী পদাবলীর প্রক্কতি ] 
0.5 প্রদাদপ্রদঙ্গ। অর্থাৎ সঁধকবর' হাহ রামপ্রস্জ সেনের সাধক ত্ব:ও. 
| বর অধ নী প্রসাদী সত, ভন, ও বনি, এবং সংক্ষিপ্ত || ভীবনী সংগ্রহ । .. ঢাকার পূর্ব. বঙ্গ সুদানে বক মুলা. :কআল] নাঅ। 
! ১৭৭৭ শরঃ হ্ বৈশাখ প্রথম সংস্করণ |. | 

 রামপ্রসাদ মেন 1 ক 
যক্ষা 

বীর সাহিত্যমংসার়ে পারমার্থিক 

| কবিতায় রামপ্রসাঁদের পদাবলী এক 
[ অপুর্ব পদার্থ বলিগা গণনীয় করিতে 
|| হইবে। ৰ 

ৃ (সেরূপ. রর্বরাঁজি বিরাজি্ভ.নাই । ডেবি- 

|| ডের ধর্শগীতের সহিত তাহাদিগের তু- 

| লনা হয় না, কারণ, ডেবিডের ধর্মগীত 

কৌন জাতীয় সাহিত্যনাঁওারে 

সরল অন্তর হইতে. সরলপোঁতে উতৎ- 

হাফিজের পদ্দাবলী 

| এনাক্রিয়নের পর্দাৰলীর. ন্যায় বাছা- 

[| বিশাদিত তায় পরিপূর্ণ দেখায়। তাঁহা- 

] দিগের দ্বিভাব উদ্ভেদ করা বড় সহজ 
ব্যাপার নহে। 

[| বদী অনুকরণ করিয়া 
| ধিরচন করিয়াছেন তাহা তত গম্ভীর 
রর যো হয় না। 

ৃ আছে, সে কবিত্ব সম্পূর্ণ বিভিন্প্রকার; 

|| কারণ খৃষ্টবর্থীয় গী তাবদীমাত্রেইডেবি- 
1 ডের ভাব বিদ্যমান্ দেখা যাঁয়। 
] দিগের বৈদিক গীতসদূহ অতি গম্ভীরভাবে " 
[| পরিপূর্ণ, ও পৃথিবীর আদিকালীন 'সর- 
] লভার নিদর্শনম্বরূণ। পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার রী এক অভূতপূর্ব নীদ্যাও ও সরি ] . 

মারট, হোঁরেসের পদা- 

যে গীতমালা 

তাহাতে যে কবিত্ 

আমা- 

গীত প্রসাদী পদাবলীর সহিত 

এং 

৪ বিশেষ ধর্ম আর কোন প্রকার | সলীতে ]. 
বিদামান দেখা যায় না| -রামপ্রসাদ সেন || 
এক স্বতন্ন ধরণ অবলম্বন. করিয়াছিলেন ১ |] 
কারণ প্রতিতাসম্পন্ন বাক্তিমান্রেই আপনা | 
পন" নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া! লয়েন 1. ৃ 
তাহাদিগের হৃদয়ভাৰ ও চিন্তা এক র্ 

গ্ুতরাংসে || নৃতন পথে প্রবাহিত হম্। 
সমস্ত ভাব ও চিস্তা এক নৃতন ভাবে 
খিকসিত হইয়া পড়ে। 

করে ১ 

দন করে। 

সারে পরিদৃশ্যমান হইয়াছেণ 

আছে .এমত নহে, গ্নেই 

| নবীন অথচ: মনোহর, [. 

 স্বামপ্ পাদ নেমে কল্পনা: তি উ তে 

বা) 

তাহাদিগের [| 
রি নব নব ভাঁবকুন্থম বিরচিত্ত, | 

নব নব অলঙ্কাররাশি পরিধান, |. 
কয়ে, এবং নব ভাবে. বিচরণ ও ক্রীড়া | 
করিয়া সাহিত্য-সংসারের শোঁতা স্পা |. 

রামপ্রসাদের কল্পনা -এক | 
অপূর্ব পথে বিচরণ করিয়াছে; নূতন পথে: রর 
অপূর্ব অলঙ্কাররাশি পরিধান করিয়াছেন । . 

: অপুর্ব ভাবকুহ্মে .. বিরাজিত- | 
হইয়া এক অপূর্ত্ব ভাবে. গাহিতাসং" রর র্ 

মে]. 
কল্পনার অপূর্বতায় যে কেবল, নবীনন্ব 

নবীনত্তের |. 

] 
] 



হানে বিষয় তাহার কঞ্পনাকে অমনি রী [আব করিয়াছে। রামগ্রসাদের কল্পনা 

রি |হিনী ছিল। সাহা, কল্পনা এত তেজ, | 

্। ন্বিনী, যে সে কল্পনার বিভায়,, দয় পার- 

মার্থিক ভাব ও বিদ্যা, 

0 য়ছে। _ভীহার * পদাবলী সাস্তিকভীবে 

1 পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু দেইভাব এত কল্প" 
| নার অলঙ্কারে পরিভূষিত, যে পরমার্থের 

15 স্ন্দর রূপ ও লাবণ্য অন্পষ্টরূপে লক্ষিত 

0 হয়। তাহার পদাবলী অনেক স্থলে 

|| শাস্ত্রীয় বিদ্যয় পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু ক- 
| লনা সে বিদ্যাকে এত আচ্ছন্ন করিয়! 

|| রাখিয়্াছে, যে বিদ্যার গভীর জ্যোতি 

| কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। রামএমাদের 
0] কল্পনা সম্মুখে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
..  ভাহাই গ্রহণ করিয়! সুবর্ধে মঞ্ডিত করি- 
| ফ্াছে। তাহার কল্পনা পার্থিব ুক্দর পদ, 

0 ৫ের অন্বেষণে ব্যস্ত হয় নাই ; দেখে নাই 

| কোথায় কুস্থমিত কুঞ্জরন, স্বচ্ছ সরোবর, 

| ভীষণ জলগ্রপাত, প্রকাণ্ড পর্বতমালা ও 

1 মনোহর শসাক্ষেত্র। সে কল্পনা সম্মুখে 

|| যাহাই দেখিয়াছে, তাঁহাই অবলদ্বন করিয়া | 

1 একটা মনোহর সঙ্গীত গ্রস্ত করিয়াছে। 
| রামপ্রসা্দ যখন যেখানে উপস্থিত, সেই 

| যেদ দিয়তই জাগরিত রহিয়াছে। জাগ- 
্ রিত. থাকিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছে, 

0] বর্ণে মিশ্রিত করিপাছে! রামপ্রসাদ 
| যে দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাতে যে. [ম সী 

কেবল, আপন হৃদয়ের, সাস্বিকভাৰ 

হীনপ্রভ হই- 

কবিত্বের ধর্ম হয়, 

নাঁই | 

অলঙ্কারে তাহা! বিভূষিত হুইত। যে 

: (অমৃত নিকেতনরূপে গ্রতীগ্মান করিয়া-. 

| | অমনি তাহাকে সান্বিকভাবে পরিগুর্ণ 1 

| করিয়াছে; পৃথিবীর সাস্কুন্য ধু লিরাশিকেও ঃ তিনি নারি 1০০ কাছিলেন।: বা 
[ 

[ আরোপিত করিয়ছেন এমত : নহে, 0 

| তাহাকে প্রধানতঃ কবিত্বে পরিপূর্ণ করি- )] 
যলছেন। এতদূর কবিত্বে পরিপূর্ণ,যে |. 
বরং ভ্তাহার আরোপিত সান্বিকভাব কথ- | 

কি গ্পরচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিকে ]. . 

যথাযথ বর্ণন অথব] । ্  করা কবির ] 

বাধ্য নহে। প্ররৃতি-্ষবিরূচক্ষে কিরূপ | 

দেখায়, তাহাই যদি রা গা? 

রামপ্রসাদের স- 

ল্গীতে তবে কবিত্বের কিছুই অভাব |] 
রামপ্রসীদের হৃদয় ধর্মপরা- 

যণ ছিল, তাঁহার মন কল্পনায় পরিপূর্ণ | 

ছিল। রামপ্রসাদ যাহ৷ দেখিতেন, গ্রাথমে | 

তাহার হায় তাহাতে আকৃষ্ট হইত; 

হৃদয়ের আকর্ষণে তাহাতে ধর্মভাব গ্রতি- 

ফলিত হইত; তৎপরে কল্পনার উজ্জ্বল, | 

ক্র জগতে রামগ্রসাদ বাদ করিতেন, 

তাহার চারিদিকস্থ যাবতীয় পদার্থকে 

তিনি সাত্বিকতাবের কল্পনা দ্বারা পরিপূর্ণ 

করিয়াছিলেন। তিমি প্রকৃত জগতের | 

উপর আর একটী নূতন জগৎ সৃষ্টি করি- |]. 

যাছিলেন। রজতময়ী পার্থিব প্রকৃতিকে; | এ 

তিনি কণকতৃষণে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। ] 
ছুখময়ী পার্থিব জগতীকে তিনি ছুখময |. 

ছিলেন ! . কঠিনমৃত্তিকাময় জগৎকে: ূ 



ছা রণ সহ্হ। 

ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা) 

পাক দিতেছ অবিরত । 

[. ছণ্টা কলুর অন্ুগত। 

: ছুর্গা ছুর্গা ছুর্গা বলে, 

তরে গেল পাপী কঙ। 

দেখি শ্রীপদ মনের মত। 
, কুপুজর অনেকেই হয় ম।, 

_কুমাতা নয় কখনো ত। 
_ রামপ্রসাদের এই আশা মা, 
আস্তে থাকি পদানত |” 

| আবাদ করলে ফল্তো! সো । 
. | কালীর নামে দেওরে বেড়া, 
0. ফসলে তছরূপ হরে. না| 
এসেছে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, 
তার কাছেতে যম ধেঁসে না. ।. 

1. দ্য অব শতান্তে বা, 
|]... বাছাপ্ত হবে জান নন না ।. 

| বামপরসাদ মেন ৮78. ১৪৫ ]. 

হইয়াছিল) ). বিদ্ধ হইয়া সেই গান 
|| চারিদিকে এতিধ্বনিত করিয়াছিল । 

র তিনি..য়াবতীয় সামান্য পদা্থকে ধর্মগীত 
| নঙ্গীত করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
[| আজিও আমরা সেই সমস্ত যতসামান্য | 

পদার্থের সমীপে উপনীত হইয়া রাম- 

প্রসাদের লঙ্গী্ছে যেন উদ্বোধিত হইতে 

থাকি? উদ্বোধিত হইয়। গাহিয়! উঠি :-- 
“মা আমায় ঘুরাবি কত? 

কলুর চোকঢাক। বলদের মঙ। 

তুমিকি দোষে করিলে আমায়, 

একবার খুলে দেমা চখের ঠুলী, 

| “মন তুই কৃষি কাজ জানিল না। | 
] এমন মানব জমিন, রইলো! গতিত, 

- 1 কেমন: চমৎকার ঞ্জটি দীতে কাট 

রঃ রি | আবার যখন তিনি গাইলেন $-- 

$৮৬৪৬জড। 

এন আপন ভেবে, বন বরে, 
চুটিয়ে ফদল কেটে নেনা। 
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, 
তক্তি বারি তায় সেঁচ না। 
ওরে, একা যদি ন! পারিস. তুই, 
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না| ” 

রামপ্রসাদের যে বাস্তবিক অসাধারণ | 
প্রতিভা ছিল, তাহা তাহার জীবনের |] 
একটি ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়। তিনি যখন | 
মুহুরীগিরিতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাহার || 
কল্পনা ও প্রতিভা অপ্পে অপ্পে বিদ্ষ- | 
রিত ইইতেছিল। কোন স্ুধীবর সম্বন্ধে 
যে কথা উল্লিখিত আছে, যে তাহাকে 
যদ্দি স্যালীস্বরীর প্রসারিত ক্ষেত্রে 
পরিবর্জীন করা হইত) তথায়ও তিনি 
যশের পথ খুঁজিয়! লইতেন; র মগ্রসাদ | 
স্দ্ধেও সেই গাথাটি প্রযুক্ত করা, 
যাইতে পারে। রামপ্রসাদ ঘোর বিষরীর 
জমিদারী সেরেন্তায় মহুরীগিরিতে নিযুক্ত | 
হইলেও তিনি যুক্তি এবং: নৈসর্মিক : 
কল্পনাশক্তির নির্গমের সরণি প্রকুষ্টরূপে 
উদ্ভাবন করিতে ছিলেন। সৈথামেও ]. 
তবিলদারের.. নিকট গ্রভৃত.. ধনরাশি || 
সঞ্চিত দেখিয়া পার্ধিক ধনের অসারতা) 0. 
[ও  তবিলদারদিগের বিশ্বাসদাতরুতা 

সপ ্িশ পিসী শীশীশী শশী িশি শীট শি িস্পিউি রি 

করিয়াছেন :-- | 
“আমায় দেও মা | তবিলদা রী. বি. 

আমি নিমকৃহারাম নই শ্রী 1... 

পু পরার স্ ই পট 



৯৪৬. 

হা ধা সইতে নারি। 
ভাড়ার জিশ্বা যার কাছে মা, 
সে যে ভোলা ত্রিপুরারী। - 
- শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, 

তবু জিচ্মা রাখ তীরি। 

 অর্ধঅঙ্গ জায়গির, 

' ভবু শিবের মাইনে ভারি। 

আমি বিন! মাইনায় চাকর্, 
কেবল চরণধুলার অধিকারী ।” 

. তখন তাহার: পরমার্থ ধনের লালন 

এ যেকত বলবতী তাহা বিলক্ষণ প্রতি- 
] পাদিত্ত হয়। এই সর্ধগ্রাী আকাজ্ার 

গাউসুল গজ 

0 মহত্বে তীহার স্বামী স্তস্তিত হইয়! 

| গেলেন। প্রসাদকে তিরস্কার করা দূরে 
| থাক, তেমন সাধুজনকে কিরূপ পুরস্কার 
[ দিবেন তিনি তাহারই কপ্পন! করিলেন । 
[| ষে জায়গিরের জন্য প্রসাদ লালায়িত ও 

[| শিবের প্রতি ইর্ধান্বিত, সে জায়গির 
1 প্রদান করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল ন| 

1 বটে, কিন্তু যাধাতে প্রসাদ শ্বয়ং সেই 

| জায়গির লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন, 

| তাহার উপাযস্বরূপ প্রমাদকে একটি 
| স্বাধীনবৃততি প্রদান করিলেন। প্রসাদের 

] সঙ্গীতে ' যেমন তাহার পরমার্থলালসার 
|. মহত্ব একটিত হইয়াছিল, তাহার স্বামীর 

ন ] এই 'গুথগ্রাহিতীরঞনিদর্শনে: ততোধিক, 

| জদার্য প্রকাশিত হইল | 

“গ্রদার প্রসঙ্ধকার যথার্থই: খলিয়াছেন, 

8 লি রামপ্রনাদের দক্গীভাবনী তাহার সাধ- 
ও তা তত কবিত্বের অমোঁধ নিদর্শন । । ইহা? 

০ আদল 1 

র যাধফর গ্রতিপন় ক় বটে পা 

শ্রাবণ ২ ৯২৮২। ।. ও 

ৃ ীহার মি উচ্দলতর। বর্ণে শাভা ৪ 

দিত দেখা! যায়। এই সকল পদাবলী || 
সঙ্গীত হইলে, আমরা প্রসাদের সাধকত্বে ] 

1 ধত না বিমুগ্ধ হই, তীহার স্ুসঙ্গত উপ- | 
 : মাচ্ছটায়। বাক্ারচনার ভর্গি ও সরলতায়। | 

0 রূপকরচনার চমৎব র এভাবে, ্ 

1 ততোধিক বি কী শ্যাই। এক এক ] 

আমরা ] 

সময়ে ভাবের প্রগাঢ়, গ্রসাদ হাদয়ের ] 

সমাধান, ধর্মতৃষ্ণা, ধর্মসাহম, বৈরাগ্য ্ 

ও মৃত্যুনির্ভীতি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত | 

'হুই বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবার ভাবি | 

কেমন আশ্চর্য ভাবে সেই সমস্ত ভাব ] 

প্রকটিত হইয়াছে । কত অগ্নকথায় কত || 

স্থমহৎ ভাব, কেমন সরল ভাযায় তাহা | 
প্রকাশিত, কেমন রূপক ও উপমালক্কারে 

তাহা সুসজ্জিত! তখন তাহার কবিত্বই || 
আ।মাদিগের হ্ৃদয়গ্নম হয়। আমরা তাহার ] 
কবিত্বের অধিকতর প্রশংসা করিতে 

থাকি। ধন্সঙ্গীতের ইহা একটি ক্রটি | 

বটে, কিন্তু কবিত্বের ইহা প্রশংসা | আমা. 
দিগের নিকট এই সমস্ত গীতে, কথির ] 

( বিশেষ পরিচয় দেয়। কবি আমাদিগের ] 

মনে নৃতন নুতন কল্পনার উদয় করিয়া] 
দ্বেন। আমরা তাহার ধর্শমত তুলিয়া |. 
গিয়া! এই কল্পনার সঙ্গতি ও সামানাতার ব] 

মহত্ব ভাবিতে থাকি। তাহার 'করনার || 
উজ্জল নাই বটে, কিস্ত সেকল্পনার || 
কৌশল ও কৃষ্টি বিলক্ষণ- গ্রতীত: হয়]. 

[ হার উপমাচ্ছটায় আমরাধত না আনন | 
লাভ করি, তদপেক্ষা অধিকতর চমকিত ্  

হই যাই। ঢকিত হইলে ৫ যে আনন 



আৰ ৯২৮২ ূ 

মশক উ্তর্ক৯উিইবরজজ্ঠ ৮৫ 

1 গ্রনাদ আমাদিগের মনকে যতদুর কষ্ট 
৷ করেন, ছদয়কে ততদুর উদ্বোধিত করিতে 
পারেন না। ্ | 

| লামপ্রসাদের রূপকময় অরে 

৷ গীতই ছুর্বেধ।' প্রসাদের পাণ্িত্য ইহার 
| অন্যতর কারণ। এক্ষণকার নাধারণলোক- 

সমাজে শাস্ত্রধিদ্যার তত প্রাদুর্ভাব নাই। 
পুর্বে পৌরাণিক ও দরশনশাস্থীয় মতামত 
সাধারণসমাজে একপ্রকার জ্পুপ্রচারিত 

ছিল । মকলেই যে শাস্ত্রবিদ্যায় পার- 

] দর্শা ছিল এমত নহে, কিন্তু তখনকার 
| কাপে হিন্দুশান্ত্র ভিন্ন অন্য বিদ্যার আলো- 

চন! না থাকাতে শাহীয় মতামত সর্বদা 
লোকসমাজে আন্দোলিত হওয়াতে তাহার 

সাধারণ মন্দ অনেকেরই পরিচিত ছিল। 
| যাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিত তাহাদিগে 

|| র$ মধ্যে শাহীয় মতামতের অভিজ্ঞতা 

| ছিল। ফারসী বিদ্যার চ্চা থাকিলে ও ভা- 
1. হার মতামত সম্বন্ধে অল্পই আন্দোলন ছিল। 

]হ্কারণ ফার্সী 
[গ্রন্থ সকল: অধিকাংশই : উপন্যাসপূর্ণ। : 

বিদ্যার নিন 

|| হিদদুর সাধারণ সমাজে ফার্সীর কাব্য ও 
না উপন যাসই অধিক অধীত হইত | সুতয়াং 
: তাহার, মতামত ও দাশনিক তত্ব সমুদয় 
ৃ লোকসমাজে তত আন্দোলিত ও পরিচিত 

1 ছিল না। হিনদুশ্ানীয় মহামত ও দার্শ- 
রঃ . নিক তত্ব নিচয় অগত্যা, সাধারণজনগণের 

"চিন্ত অধিকার করিয়াছিল (বিশেষ তি. 

রামপ্রসাদ দেন । 

| [জু সেই আনন. চিত্র দেখিয়া 
| চিত্রকরের কৌশল ২ যতদূর ভাবি, চিত্রের 

[| সৌন্দর্য ততদূর উপলম্ধি করি ন। রাম- 

অনেকগুলি 

১৪৭ | 

রাঙা কষচন্তের সময়ে কতদূর শাঙ্ধাদির | 
আলোচনার সম্ভাবন| তাহা! অনায়াসেই || 
অনুমিত হইতে পারে। অতএব রাম- 
প্রসাদী পদাবলী এক্ষণে সাধারণবোধগম্য 
না হইলেও তৎকাঁলে তত ছুর্ধোঁধ বলিয়া .] 
গণনীয় হইত ন|। শাশ্তবিদ্যার অপেক্ষাক্কত 
অনভিজ্ঞত] নিবন্ধন আম।দিগের নিকট; 
মেই পদাবলী অধিকতর ছুর্ববোধ হইয়া | 
উঠিয়াছে। যে কারণেই হউক, যখন । 
সেই পদাবলী ছুর্কোধ হইয়া পড়িয়!ছে, | 
তখন তাহাদ্িগের টাকার ও ব্যাখার 
আবশ্যক। প্রদাদগ্রসঙ্গকার কতিপয় | 
গীতের টিপ্পনী দিতে ক্রর্টি করেন নাই। 
কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। মে বিষয়ে | 
তিনি আর অধিক কষ্ট শ্বীকাঁর করিলে 
আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাঙন; 
হইছেন। 

লন করিয়া 

অধিকতর বিশদ করিয়া দেন। 
প্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ব “বান্নীলা 

সহিত” বিষয়ক প্রস্তাবে 'রাঁমগ্রসাদী ] 
বিদ্যাজন্দরকে অধিকতর আদরণীয় : 'জ্ঞান 
যাছেন। 

পোষকতা! করিতে পারি' না।. “ক্বরি- | 

আমর] জ্ঞান করি: রামপ্রসা [দের 'সঙ্গী-. 
তের নিকট, উহার বিদ্যার কিছুই |. 

নহছে। -ভিনি সে গ্রদ্থ রচন। না করিলেই নু 
ভাল করিছেন। ॥ রামপ্রসাদের গ্্ীতগুলিই |] 
তাহার যশের নিদান। । মত দিন বাঙ্গালা |. 
1 ভাখা থাকিব ততদিন মাদী সঙ্গীতও ||. 

০৯ পাও পর উস সপ 

সি. | 
| 
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আমরা আশা করি, সংগ্রহ |. 
র দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার প্রতিজ্ঞা | 

গানের রূপকগুলি | 

আমরা পঙ্ডিতনরের 'মতের | 



]| রচনা করিতে পারিতেন না 

|] রামপ্রয়াদ সহত্র বার চেষ্টা করিলেও 

|| ভারতচন্ত্রের মত কাব্য লিখিতে পারিতেন 

| না। ইহাদিগের প্রতিত! ঠিক প্রতীপ- 
| গামিনী ছিল। আজি যদি রামপ্রসাদী 
|| একটি নুতন অক্রচতপূর্ব, লঙ্গীত পাই, 

] | দরের ্ার উট তত্ব করে না, কেহই ৃ 

|| তাহ! অধ্যয়ন করে না। আমর! প্রধাদী 

|| সঙ্গীত অদ্েষণে যত ব্য্ত, তাযার বিদ্যা- 
|| সুন্দর দেখিবার জন্য তত ব্যস্ত নই। 

এই গ্রানগুলিতে রামপ্রসাদের প্রতিভ] 

| প্রক্ষ্টর্রপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যা: 

স্বুন্দরের মত কারা লিখিবার শক্তি ষাঁছার 

উৎকৃষ্টতর ছিল, তিনি তাহা লিখিয়! বশস্বী 

| হইয়াছেন । কিন্ত ভারতচন্জ্র সহঅবার 

চেষ্টা করিলেও . একটা প্রসাদী সঙ্গীত 

আবার 

অমনি যেমন আনন্দে পুলকিত হই, ভাঁ- 

|| রতচন্ত্রের একটি নৃতন কবিতা পাইলে 
তদ্্রপ হর্ষোৎফুল্প হই। প্রসাদী বিদ্যা 

] হুন্দর খুলিলে তাঁহার গুণপনার মধ্যে 

|| কেবল অন্থপ্রাসেরই,বিশেষ ধুমধাম দেখা 
[| যায়। যে অনু প্রাসপ্রিয়তা নিবদ্ধন ঈশ্বর- 
| চক্র গুপ্ত তাহার সমুদয় কবিত্ব বিনষ্ট 

|| করিয়াছেন, রামপ্রপাদ বিদ্যানুন্দরে সেই 
| অঙ্প্রামের আদর্শ দেখান । আবার এই 

|| অন্থপ্রাসের জন্য 
|| অধিকতর বিরক্তিকর হইয়াছে।, যে 
্ [শন্থপ্রাসের জন্য ঈশ্বরগুপ্তের মত একজন 
| উতকষ্ট কবি একেবারে মাটি হ্ইসাগিয়া- 
র্ ছেন,, সেই অনথপ্রাসের গতি মাদিংগর | 

প্রসা্দী বিদ্যাুন্দর 

৬০ ০১০৬১০০০০৪ পে পিশএিসশপি শী শপ এ) তা 

| হাবিই কেমন বীত্রাগ জিকা । মা ্ 
নহিলে হয় তো আমরা অসুপ্রাষের জনা | 
এরষাদী বিদ্যাস্ুনারকে, তত. আদরণীয়] 

জান করিতাম না। রামপ্রসাদী বিদ্যা: 
জুন্দরের অন্যান্য দোষ আমরা তারত- || 
চক্র প্রস্তাবে প্রদর্শন. করিয়াছি | 
প্রসাদের অনুপরাসপ্রিযী: ফ্রাহার সঙ্গীত- 

মধ্যেও লক্ষিত হয়, কিন্ত এস্কলে আমর! ] 
ভাবে এত বিমোভিত হই, যে, সেদিকে | 
আমাদিগের আর দৃষ্টি যায় না। এগস্থলে 
অনুপ্রাস অঙ্কাররূপেই প্রতীয়মান হয়| || 

বঙ্গীয় কাবাসাহিত্য আদিরসে পরি. 

পূর্ণ। এই আদ্িরসপ্লাবিত বন্গপাহিত্যের 

মধ্যে প্রসাদীসঙ্কীতনিচয় একটি সুশোভিত 

দ্বীপরূপে প্রতীয়মান হয়। নঈশ্বরতত্ব 
সেই দ্বীপের ভূমি, কালীরপ সেই ভূমির; 
বাহ্দেশ। ধর্মের সহশরবিধ তৃণ ও 

তরুরাজি এই দ্বীপকে স্থশোভিত. করি- 
যাছে। ভক্তিরম মেই তৃণ ও তরুরাজিকে 
পরিপোষণ করিতেছে । আর রামপ্রদা- ] 
দের আত্মা কবির মত যেন এই দ্বীপের | 
চারিদিকে বিচরণ করিয়| বেড়াইতেছে। | 
বৈরাগ্য, শাস্তি ও সখের বিহঙ্গগণ বৃক্ষ 

| হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িগ্ কালীনামের সং. ] | 

গীতে দ্বীপকে পরিপূর্ণ করিতেছে। আহ! || 
কি মধুময় স্থান ! কি অনৃত্ময় নিকেদ্রন! || 

আমরা আদিরসে সন্তরণ, দিয় যখন এই ||. 
দ্বীপে উপনীত হই,তখন. আম।দিগের লো- |. 
চনদধয় একদ। সন্ত হয়। মন একদা! প্রত |. 
হইয়া উঠে, মন প্রমত্ত হইলে আমরা স্ব |. 
তঃই'্রাম প্রসাদের মঙ্গে গান গাই য় এ ক রঃ 

রি ০ প্র বটি ২ 



|| তখন আর ভাল লাগে না| বিলাসী বা- 
ঙগালীর আদিরম তাহার অস্থির মজ্জায় 

মজ্জায়' সঞ্চালিত হইতেছে । যে দিন 

বাঙ্গালী এ রসের আশ্বাদন পরিত্যাগ* ক- 
|| রিবে, সেদিন হইতে তাহার অভয় হই- 

|| রসে বিতৃষ্জ| জন্মিবে না? ইহাঁতে তাহার 
সর্বনাশ হইল, স্বদেশ উৎসন্ন হইয়া গেল, 
তাহার প্রক্কতি কামিনী-সুকুমার ছূর্্বল 
হুয়া পড়িল, তবু কি তাঁহার এ রসে বি- 
তা! জন্তিবে না? বীঁররসের সাহস ও 

প্রমত্ততা, রৌদ্ররসের প্রচণ্তা ও ভীষণতা 
তাহাকে কি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ 
করিয়া! গিয়াছে? তবে আর যাদব 

কোথায় ? 
যে অবধি হিন্দুসমাজ অধঃপাতে গি- 

| যাছে, সেই অবধি হিন্দুসমাজে দ্বিবিধলোক 
পরিদৃষ্ট হয়। একবিধ লো বিশ্বাসী 
ইন্জিয়স্ুখপর, 'ঘোর বিষরী) অন্যবিধ 
কঠোর সন্নযাসংশ্র্ণ, সংসারবিরাগী । বাঙ্গা- 
'লীর জীবননাটকে এই দ্বিবিধ চরিতের 

[লোক ভিন্ন অন্যজাতীয় লোক* অতাস্ত 

| ছ্লভি।, বার্ঠালীর উপন্যাসেও একদিকে 

| না আর কোন সাঁজে সাজিতে জানে 

রর রর বিষযসস্তোগিতার জনা ছিলি বি 

] সা সন্ত করি। চগ্ষুঃশূল আদিরস ৃ 

বার সস্তাবন! | *বাঙ্গালীর কখনকি এ 

|| সক্যাসী, অন্যদিকে নাগর ও নাগরী। 

| না! নাটুয়ার সাজ বাঙ্গালীকে যেধন 
রা রাজ প্রেমিক নাগরের ্কার্য্যে বাঙ্গালী; 
0. মন ক্নিপুণ, এমন আর কেছছই লছে।' 
0 ঝঙ্গালী যদি হিন্দী ইন)তবে বিলাসিতা 

শপ 

ধর্থের সকল নিয়মই ভঙ্গ করিতে পারেন। || 
তাহার হৃদয় অহর্নিশ বিষয়, ও ভোগ' 

বাসনায় পরিপর্ণ। | হিনদুধর্থের সমূদায় ] 

বাহ্যিক অনুষ্ঠান তিনি প্রতিপালন করেন | (| | 

কিন্তু তাহার সারতত্ব ও উপদেশ তীহার || | 

সে সমুদয় উপদেশ || 
এক্সনা তিনি |. 

হিন্দুধশ্মের ছাঁয়ামাত্র অবলস্থন করিয়! |. 
তিনি বাহিরে দেখাইতেছেন | 

আমি অত্যন্ত সাত্বিক ও সাধু; কিন্তু | 

গ্রহণীয় নহে। 
তাহার চরিত্রের বিরোধী । 

আছেন। 

তাহার অন্তরে সকল পাপই প্রবল রহি- | 

যাছে। তিনি পৃজায় বপিয়া, হয়তো || 
ভাবনা ] 

আশীর্বাদ গ্রহণ | 
সময়ে সেই সংকল্পের স্থুসিদ্ধির জন্য || 

বাঙ্গালীর যধ্যে । 

হিন্দু বলিলে সাধারণতঃ আমরা এই || 
বুঝিব, যে তিনি মদ্যপান ও কতিপয় | 

অথাদ্য ভোজন ব্যতীত আর মকল পাঁপই | . 
যে সমন্ত পাপ অতি [| 

দ্বখীকর, লজ্জাকর, বাঙ্গালী হিন্দু-_অস্লান- | 

এই সমস্ত ]. 

পাঁপকণ্পনার 

এবং 

নব নব 

করিতেছেন, 

প্রার্থনা করিতেছেন । 

করিতে পাঁরেন। 

বনে তাহা সম্পাদন করেন। এ 
পাপকার্যে ষাহার বিতৃষ্ণা ও দ্বণা জন্মায়, 

সেই হিন্দুই সন্াসীহন। আতিশয্ের | 
ফলই এই বিষযী বাঙ্গালী' এক পাপ- | 
ময় জীবন হইতে বিমূক্ত হই অন্য- || 
রূপ পাপময় কঠোর অস্বাভাবিক জীবন, রড. 

কারণ লোকসমা- ৃ 
জের মোর পাপমন় পক্চে নিমজ্জিত থাক! |. 
ধর্মে প্রবেশ করেন 1. 

যেরপ অর্শ, .লেই লোকপমাঁজ একে |... 
| রা কত সাধ টি ৃ  : 



দ্ুরাস্৮-৮০০০এসপসস্ 

১৫০. 

্ | ৷ পালন, করাও তদ্জরশ, অধর্ধ| সংসারে 

ৃ ঈশ্বর ভুলিয়া আত্মপূজা, সন্ন্যাসে চি ও 
|| সংসার ভুলিয়া ঈশ্বরপূ্তা | যিনি এছুয়ের 

|| সামঞ্জদ্য করিয়! চলিতে পারেন তিনিই 
|| প্রকত সৎপথ অবলম্বম করেন । যিনি 
[-সংসারে থাকিয়া তাহার পাপে পরিলিপ্ত 

|| নন, যিনি উদাসীন হই॥1ও সংসারী, 
[| তিনিই প্রত ধর্মপথের পথিক | রাঁম- 

| প্রসাদের, জীবনে এই ৃ্টান্ত। তাহার 

| সঙ্গীতমধ্যেও এই ধর্মের উপদেশ । তাহার 
গানে বিষস্বীর সমুদয় ভাব; কিন্তু বিষ« 

য়ীর ভাবমধ্যেও বৈরাগ্য। ঘোর বিষয়ীর 
|| হৃদয়ে যদি বৈরাগ্য ও ধন্মান্থুরাগ সপ্তাত 
] হয়, ' তিনি ঘে ভাবে গান গাহিবেন 
রামগ্রপাদও দেইভাবে গান গাহিয়। গি- 
য়াছেন। এই জন্য তাহার গীত কি 

বিরাগী, কি বিষয়ী, সকলেরই মনোজ্ঞ । 

|| বিষরী যখন বৈরাগ্য ও ভক্তিভাবে পুর্ণ 
| হয়েন তখন তিনি রামগ্রসাদের গীত গা- 

|| হিয়া বসেন, আধার খিরাগী যখন বিষ. 
ৃ য়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন 

1 ঠ্রেন। এই জন্য রামপ্রনাদ সর্ধমজন- 

মনোরঞ্জন। ভিথারী তাহার বৈরাগ্ে 

পরিতৃপ্ত হইয়া তদীয় সঙ্গীতন্থধা পান 

র্ করেন, 'বৃদ্ধজনগণ. তাহার ভক্তিভাবে 

| 'গদ্গদ, হইয়া তীয় সঙ্গীতামৃতের রসা- 

স্থাদী হইতে চাহেন ? এদিকে . তরুণ, 

' কসৈ. নিমগ্ন হয়েন। এই "জন্য -ধেমন 

[ক্স এ 
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.রামপ্রসাদর গীতে কেমন এক সাহসি- | 

. || তিনি প্রসাদ্ী পদাবলী গাহিয়া উ- 

সকল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের, | 

অন্তর্বল 

বলদর্প-ও. সাহস, প্রকাশিত: হইতেছে ) রি 

| ব্া্থের। ভাহার কবিত্বে বিমুগ্, তীহার ; পদগুলি পড়িলে বোধহয় যেন'রামপ্রসাদ-] 
্ শরাস্তিরসে বিগলিত, হইয়া তাহার: সঙ্গীত- 

্ আব ১২৮ | | ৰ 
৩৬৩৪ ৩৬১৪র৪২৯৯৪৮৪এ৬৯০৬ ০৬৯৮৮ কক ডডকঞনজহলকুজতহ শসা শা জাকির ৪গভছহ কবর উবতক১৪ [| ০০০ 

রামপ্রসাদের গীত, বজ্গদেশে.. প্রচলিত, ৃ  

এমত আর কাহারও নছে। জয়দেব, | 
গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী. কেবল 
বৈষ্ণবেরা কখন কখন সঙ্গীত করেন.। |] 
নিধুধাবু, রামবাঁবু ও হরুঠীকুরকে তরুণ- || 
বয়স্কের কখন রখনন্মরণ করেন। কিন্তু || 
কাহার গৃছে না! সারের গীত সঙ্গীত | 

হইতেছে? বসিয়া আছি হঠাৎ ভিথারীর || 

মুখ হইতে গ্রসাদী গীত বিনিঃস্থৃত হইয়! 
আমাদিগের কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিল। 

অমনি একফদ1 আমাদিগের মন অন্যদিকে | 

প্রত্যাবৃত্ত হইল, একদা তাহার কল্পনায় 

ও ভাবে গদগদ হইয়া. গেলাম, অমনি, 

সেই স্থুরে সুর দিয়া আমরাও .মনে মনে 

গাহিয়! উঠিলাম। একবার রামপ্রসাঁদকে || 
ধনা ধন্য বলিলাম । 

রামসাদের সংগীতে যেমন, এমন আর. 

কোন জাতীয় ধর্মসঙ্গীতে, সাধুজনের 

মৃত্যুর প্রতি নির্ভয়ভাব __চুন্দর, সরল অথচ. 

মৎদাহদপূুর্ণ ভাষায় পরিবাক্ত হয় নাই। | 

কতা; ও নিরভীকতা আছে যাহা কোন, | 

কবির ভাষায় দেখা যায় না| অথচ | 

সঙ্গীতের পদগুলি নিশ্াপ্ত সরল। সেই] 

প্রকাশিত হইতেছে | গা | 
প্রসাদের তেজ, ধর্মের এবংসাধুজীবনের |. 

ভ্িনংসার পরাজয় করিয়াছেন । কিন্তু | 
আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এড বল, এমত || 



] 

্ ই পপ শিস্ঞিজপিি ০০৯০, 

্ সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হই-. 

) ছে! বাস্তবিক রামপ্রগানের বাক্ভঙ্ি 
1 অতি চমৎকার; আর কোন কবির 
1 [| ভাষায় সেরূপ ভষ্তি দেখা যায় না। 
| সৃত্যুকে. ভুচ্ছজ্ঞান . কেন, দেবতকেও 

[| তিনি, দাধন বলে এবং সাঁধুজীবনের 

সৎসাহমে পুর্ণ হইখ্স, সন্তান যেমন 
টু জনক জননীকে নিতাস্ত আপনার ভাবিয় 

| বলগর্বিত বাক্যে উক্তি করে, তেখনি 
] বলদর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীত 
গুলি এই প্রকার ধর্দসাহসে পরিপুর্থ, 

| সেই গীতগুলি গাহিবার লময় আমরা 
] যেন তজ্জপ সাহুসে পূর্ণ হই, দেবগণকে 
[ একবার আঁপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে 
| হেয়জ্ঞান, হয়,. এবং দেবতা অস্ত 
0 উদ্রিক্ত হইয়া! পশুভাবকে প্রতাঁড়িত 
|| করিয়া.দেয়। তখন মনে হয়, আমর! 

ূ দেবতার অন্ভান, স্বগধাম আমাদিগের 

[ হদেশ, অুত্যু তাহার লোপাঁন। তবে 

| 'মৃড়াকে ভয় কি? দেব-অসি করে ধারণ 

মু করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন 
|| করিতে. পারিলে  শিবও আপন বক্ষ 
| পাঁতিয় আমাদিগকে স্থান দান কয়িবেন। 

. £ তখন মনে মনে আর একবার আমরা 
1] শ্যামপুজ! করি, ধর্ম অথবা! শক্তির উপা- 
|| সক হই।...রামপ্রসাদের হায়ভাব আমা- 
|] রছৃদয়ে :সমুদিত:হয়। তাহার হৃদয় 
- (আয 'আমাছের হয়ে [মিলির যায়। 

শিপ ীিশপীিশিিসশপী শী পাশপাশি শিশির শশী পাপী শী শী শী শশী পাস 

জা হাতে রশ্বরিক 
ও ৰ শা ৭ 'জধি। ।. হাতে মানবী দেব 

[গরু ছা সি সা চে পা 

|| অবণ ৯৮২)... প্রামপ্রপাদ সেন ১৫১ | 
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ভাঁব দেখি। তাহাতে ধার্্ের জয়. দেখি,,. 
তাহাতে স্রীজাতির ভক্তিভাঁষের প্রা ] 

বল্য দেখি। শাপ্তশীল শিবের দয় 

হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভুত দেখি।. ]. 
দেবশক্ি ফেমন -শ্রবল, তাহা ধর্মের | 

অসি ও পাঁপবৈরগণের মুওমালায়,. 

প্রতীত করি। তখন হৃদয়, কালীময় | 

হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয় |. ভবের ধ্র্য, 1 

ধর্মের শীস্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। : 
যাহার ধর্মশক্তি আছে,__সম্পদ, শীস্তি ও. 
সুখ তাহার পদতলে । একবার এই 

ভাঁবে প্রমত্ত. হই,. রাঁমগ্রসাদের 

আমরাও ত্রিভুবন জয় করি। ইহাকি | 
দেবপুজা, ন! ভক্তি ও ধর্মশক্তিতে পরি-। র্ ৃ 
পূর্ণ হওয়া 2... ৃ 

যে প্রাসাদী গীতে 'এতদূর শক্তি, € ূ 
গ্রসাদী গীত কি ব্বাসী সকলেরই আঁদ- 

রণীয় নহে? সকলেরই গৃহে সেই প্রসাদী 

গীতের এক একখানি গ্রন্থ রাখা কি. 
উচিত নহে? বঙ্গভাঁষ! সে গীতকি | 
কখন ভুলিবে? যে গীতের তুলযগীত | 
কোন ভাষায় না, বন্গভাঁষা কি সে গীত- 
গ্রহের জন্য হডশীল! হইবে না, সেই | 

মহার্ঘ রত্ন পরিধান. করিবার জনা, ব্গ্র | 

০ 

হইবে গা? তবে আর বঙ্গতাা কি ভৃষণে || 
ভূষিতা হইবে? তাহার শ্রেষ্ঠ কবিগ্ণ 
তাহাকে যে ভূষণদা কণ্ঠে অর্পন করিয়া- রা 
ছেন, সস্তানের তক্তিমাঁলয বিয়া সে হার 
যদি না পরিধান করেন, তষে' বঙ্গভাষাকে |. 
ফে. আর শোভিত করিতে, চাঁহিবে, 1 ঢু. ঃ 
রন “এখন উচিত: ইহার, হছে | 



১৫২ 778 আরা ২ আবণ ৮ ]. 
| ধারণ করেন, ইহাকে আপনার ভারে গণেরও ইয়তা নাই। তহাদিগের | রঃ ] স্থান দীন করেন, এবং ইহাকে, স্বর্ণ: উপনাদিক সাহিতাও এত -বিশাশ যে] || কোষে পরিস্কাপন করেন। কিন্তু ব্গভাষা [আমরা 'আর তুষরাশি গ্রাস করিবার || | ৃ এমত্ ছুঃথিনী যে তিনি এই হার ঢাকার | সময় পাই না! কত তুষ গ্রাস করিয়া 

ু্ব্-মুদ্রমনত রক্ষিত করিতে গিয়া” | তবে“কোঁন স্থানে একটু রসাস্বাদন পাঁই। ্ঃ | ছেন। আহা! বঙ্গভাষা কি ছুর্ভাগিণী ! | কিন্ত তজ্জন্য আমর],বিস্তর ক্লেশ স্বীকার ] | সনম্্ীতসংগ্রহকার যথার্থই বলিয়াছেন, করিয়া থাকি। আটা, অহঙ্কার করিয়া || | যে রামএসাদ সেন ষদি ইউরোপীয় কোন বলিতে পারি, বঙ্ধিম বাবর শতপত্র-সম্ব. | | দেশের কবি হইতেন আজি তার গীত! লিত একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস পাঠে ] | গুলি স্বর্ণ অক্ষরে ও বর্ণ পত্রে মুদ্রিত আমরা যত প্রীত হই,  ছুংরাঁজীর | ও একাশিত হইত। আর্জি তাহার কত অনেক প্রসিদ্ধ লেখরের উপন্াঁস পাঠে | | ব্যাখা ও কত যশোঘোঁষণ হইত। আমর! তন্তদ্ূর হই না । তা্গার মধ্যে এত তুষ, 
| কি যুড়, আমাদিগের কি কিছুই গুণ- [যে বিরক্তি ধরে। অথচ জো, ডিস-  গ্রাহিতা নাই। আমর রামপ্রসাদ সেনকে রেলী রিচা্ডসন্কে, সেকৃম্পিযারের | 
তুচ্ছ করিয়া ইংরাজী রাশি রাশি কবিতার | সমতল করিয়া গিয়াছেন। হ্যাসলিট্, | 

ছু সংগ্রহ করিতে যাই। যখন ইং- ফিব্তিংকে আকাশে তুলিয়াছেন। আমাঁ- || || রাজী তুষরাশির রসাস্বাদনে কালাতিপাত । দিগের অনেক বাঁ্গালী পাঠকও তাহাতে || 
করি, তখন যদি রামপ্রসাদের গানগুলি সায় দেন। সবহারা এরূপ সায় দেন,আমরা || লইয়া, ক্ষণেক, চিস্তা ও বিতর্ক করি, তাহাদিগের অধাবসায়ের প্রশংনা করি |] আমরা দেখিতে পাইব, তন্মধ্য হইতে তাহারা অনেক তুষরাশির মধ্য হইতে || 

| আমরা অধিকতর মূলোর রত্ব লাভ করিব। | করিস গ্রহণ করিতে পারেন। তীহারাই || 
| ইংরাজি একটা সামান্য কবিতার ভাব নো. গ্ররূত পাঠক, রসজ্ব ও জযোগা । চি ] খিয়] আমরা তাহাঁর যতদুর সমাদর করিয়া । আমর উাহাদিগের নিকট পরাস্ত হুই- 1. 
| থাকি আমাদিগের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই, ) লাম। 'আমাদিগের ততদুর ধৈর্য নাই। [| 
| রামপ্রদাদ সেন তাহার শতগুগ-সমাদর | ফবাহাদিগের এতদূর অধ্যবসায় আছে, |. ] লাভের উপযুক্ত গা। ইংরাজী ভাষারঅ- ; আমরা তাহাদিগকে আমাদিগের নুবিশাঁল ||. || সংখা কবিগ্লণ মধ্যে আমর! দশজন প্রন্কত | মহাভারত প্রস্থ পড়িতে ঘলি। তাহারা | ] তু |. যখকবি দেখিতে পাই ন। কারণ ইংরাঁজ- | যদি সেকার্ষে ব্যাপৃত ইন/ তাহ হইলে | ণ রঃ | | গণ, বে ছইছন মিলাইতে গারিাছেন আমাদিগের মহাভারতের আনেক সঙ্গ]... 
| | অধকেই, তাহার একজন কবি করিয়! | বৃদ্ধি হয়, এবং দেশীয় নাহিতোর & অনেক, |. | ভু চেন! হাদিগের আটকা গৌরব দি হ্য়। দেশের মুখোজল 1... 

শত তক ৫৯দ ৯৪৪৩৪৪৪৯৪৩০) 

পল সপ... 



নং আব ১২৮২, কৃ 

| হয় এবং বং াহানিগেরও রলজতা প্রতিপর 

| হয। মুল বিষয়ের পরিহার করিয়া 
| আমরা যে এই আবাস্তর কথার উল্লেখ 
করিলাম তজ্জন্য পাঠকগণ আমাদিগকে 
মার্জন। করিবেন। আমাদিগের অভি- 

|| গর মন্দ নহে। ইংরাজী সাহিত্যকে 
| নিন্দা কর। আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। 

তবে যাহাতে শ্বদেশীয় সাহিত্যের প্রি 

| জনমমাজের অধিকতর অন্থ্রাগ আকৃষ্ট 

| হয় তজ্জন্যই এত বাক্যব্যয় করিলাঁম। 
 'আমাদিগের সঙ্গীতসংগ্রহকার রাম- 
| প্রসাদ লেনের বিশেষ অনুরাগী । তিনি 

| সেই সঙ্গীতের অত্যন্ত পক্ষপাততী। 
(| তাহাদিগের রসান্বাদনে মোহিত হইয়া 

র তিনি তি বৎসর কাল বহু ক্লেশ স্বীকার 
| করিয়া, র্মপ্রসাদ সেনের অনেক গুলি 
| গীত সমুদ্ধার করিয়াছেন । ভজ্জন্য তিনি 

|| বঙ্গদমাজের বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাঁজন। 
- | তাহার প্রসাদ প্রসঙ্গের তুমিকাটি অতি 

ও 

(১ ) 
. এড, তিন ধরাতলে (১ 

॥ যেই রবি সুকুমার, রাখিলাম অনিবার, 

| 1 আনসন্ছঙ্গিরে মম, পাষাণ অন্তরে . 

ঘা কেমনে দিন ভারে অনস্ত াগরে ? 
. পা (২ রি 

]. ঘেই পদের শশী 
রে রি হাজাকাশে ম্ শোক রে নি, 

রী মারা 

 রামপ্রসাদ সেন।, 
80৯৩ জছউ৪ ও উড ৪7৪ 2ক ৬ 2 ঈ এক ও যাগ তত ই ৪৬ ৫৮৬৬ ৭৬। 
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| চমৎকার পদার্থ |. সেই ভূমিকায় তিনি, 
রামগ্রসাদ সেনের সঙ্গীতের রলজতার 
বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। রামগ্রসাঁদ 
সেনকে যাহা্দিগের তত ভাল লা লাগে, ৰ 

তাহারা একবার এই ভূষিকাটি পাঠ করি- | 
বেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ষে সকল তর্কের | 
জন্গনা হওয়! আবশ্যক, এই ভূমিকার মধ্যে | 
এরূপ অনেক তর্কের বিষয় আছে; পরই ] 
সমস্ত তর্কের বিষয় হইতে আমাদের ] 
অনেক আশাও আছে। ভূমিকালেখক || 
রামপগ্রসাদ সেনের সন্গীত গুলির ভাব ও || 
কবিত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাঁহাও | 
অতি সুসঙ্ভত ও চিন্তাপূর্ণ। বাস্তবিক | 
তাহার ভূমিকাটি গ্রন্থের বিশেষ উপযোগী || 
হইয়াছে। এবং জননাঁধারণ তাহার | 
সংগৃহীত গ্রন্থ খানির সমাদর করিয়া! ্ 

তাহাকে পুরক্ক:ত করেন এই. আমাদিগের. | 
ইচ্ছা! ও একাস্ত গ্রার্থন1.. | 

 শ্রীপু- 

বিসর্জন । 

মনোহর নিরমল.অহৃতের খনি. ক 
কেনে খুলিব সেই নয়নের নি! £... | 

(৩ ). রা 

জলিছে থাক আজি, | পু 
শোকের তরঙ্গ বয়, : উচ্ছাসে হতেছে লয়, "| | 

( সেই ছক্জিবার জোত হবে কিবারণ 
বানি নিবায় কি তীমহ ই্াশন 1: ] | 

০১১ (০৬০০৭ এন টপ শাল শ াজিগননারটিত 

রঃ 7 হী 



রর সি সরল মনে, 

ই | লেইম মাল! ছিয হয়ে পড়িল তৃতলে। 

শ্রাবণ ১২৮২ ). | রধযদ্নি ]. 

(৪) জলে উঠে হু করে মহত্র শিখায়: 

| পঞ্চম.বৎসর এই অজশ্র নয়ন-জলে হৃদয় ভাষায়। 

[| প্রণয়ের সিংহাসনে, রাখিলাম সযত্তনে, (0%) 

| শৌভিলে হৃদয়-রাজ্যে রাজরাজেশ্বরী :. কত ভাঁল বাঁসিতাম 

হলে আছি কাঙ্গালিনী ভুবনহন্দরী। 

| (৫) 

_. পঞ্চম বৎসর এই 

এক প্রাণে এক মনে, এক অঙ্গ নম্মিলনে, 

 স্ুবিমল স্নেহনরে ছিলাম ভূবনে 

. সেই স্বেহ আজি কিলো! যাবে সুব্দনে ? 

(৬) 

পঞ্চম বৎসরে হায় 
্ | প্রণয় অমূল্য ধনে, চিনিলে না বরাননে, 

মু উছলিল কতবার হৃদয়ে নিয়ত 

| অমৃতের রাশি হল বিষে পরিণত 

. (৭) 
_ একে একে প্রাণসথি! 

দিয়েছিনু পরাণ মম, দিয়েছিস সিংহাসন, 

] দিয়েছি রবর্ণ হাদয়-তাগার 
| তথাপিও প্রেয়দি রে হলে না আমার | 

]. রঃ (৮) 

- | কিছু আমার ছিল 

| অরপিধু প্রিয়তে, 
 পরাইনু ফুলমাল। হথকোমল গলে 

(৯), 
এ ৯ না আমা মি 
রয। ]. রণ হণ হইলে মনে, 

. 1 ঘব সুখ অভাগার। 
_ গাহিলে হুঃখের গীত ধরিলেন নয়ন 

ফাটে ট পরাণ ছি " 

বল সোহাগিনী প্রাণ, এই কিরে পরিণাম, [| 
হল তার প্রেয়সি রে পোড়া কপাল | 
এই খেদ এই মনে রবে চিরকাল। 

(১৯১) 
পূৃত পরিণয়ে যদি 

হত প্রেম সংঘটন,. তাহলে কি এ ভুবন) 

হত প্রাণ আদরিণী ছুঃখের সদন ?.. 
পার্থিব জগত হত নন্দনকাঁনন ?.. 

| (১২) 
গ্রণয় ছুল্পভ রত 

মুখচন্ত্র রূপসীর, ৷ কলকণ্ঠ রমণীর, | 
করে কি জীবন মম প্রণয়ে মগন' 

হদয়সত্তব সুখ প্রণয় মিলন । 

| (১৩) 
হেন রড 'অলঙ্কারে ক! 

তোমার অস্ত হায়, ভূষিল না বিধাতায়, ) 
কেন পূর্ণ শশধর নীরদ আড়ালে 

ছুটল কষি সরোজিনী কণ্টকী-ুণালে? 
| (১৪) 77] 

আর কাজ নাই পরিয়ে! 

 ব্যখিবে কোমল রর বিদায় এরধন! 

| জল ] 



| শ্রাফণ সহ টি 
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সমাগত করেন 1. 

| শ্রবং আগষ্ট মামে- তিনি যে অবসর প্রাপ্ত 

্ হন, তাহাতেই তাহার'ন্যায়দর্শনের তৃতীয় 

খে হাহা-অবশিষ্ট ছিল,' তাহা জমাপ্ত 
ক্ষরেন। ১৮৪১ ষ্টার এপ্রিল হইতে 

শেষ পর্যন্ত সমস্ত'সময ভৃতীয় খণ্ডের পুন 
| বেধনে: পর্যবসিত হয়। তাহার মস্ত 

এখন হইতে মিলের জীবনবিষয়ে আঁ 

মাঁদের যাহা বক্তবা আছে, তাহ। অতি 

সন্বীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। এখন হইতে 

তাহার মানসিক পরিবর্তন বিষয়ে আমা- 

দিগের আর অধিক বক্তব্য নাই। কারণ 

॥ তাহার মনের এখন পরিবর্তনের অবস্থা 

নহে, ক্রমিক উন্নতির অবস্থা । এই ক্রমিক 

| উন্নতি তাহার পরিণামরচনায় ষম্পূর্ণকূপে 

বিবৃত হইয়াছে | ধাহার1 তাহার সেই 

সকল গ্রস্থ পাঠ করিবেন, তাহারাই 
তাহ! সবিশেষ উপলদ্ধি করিতে পাঁরিবেন। 

এই*গুরুভার পাঠকগণের উপর নাস্ত 

করিয়া আমরা তাহার জীবননাঁটকের 
শেষ অন্ক অতি সংক্ষেপে বর্ন করিতে 

গ্রহ হইলাম। 

- মিল. তীহার পত্রিকার সহিত বিচ্ন্ 

হইয়া প্রথম অবসরেই' তদীয় ন্যায়দর্শন 
১৮৩৮ খৃঃ জুলাই 

রর ্  ্াট মনের জীবন রীনা । 
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দ্বিতীয় লেখন সময়ে রচনার 
রত করা কঠিন ব্যাপার নহে ।. এ 

ার্শনের দ্বিতীয় লেখন- চি রা 
কালে হোয়েপুরেলের দর্শনের ইনডকট নু রি 

১৫৫ 

জন্ ন্ট চার্ট মিলের জীবন্ত । 

' (পূর্ব রকাণিতের টিটি 

তীয় জীবনের পরিশি্ট। | 

পুস্তকই এইরূপে অন্ততঃ ছুই বার করিয়া | 
লিখিত হইত। প্রথমে তিনি পুস্তক খানির ] 

আরম্ত হইতে শেষ পর্যন্ত লিখিতেন। 
পৃস্তকখানির লেখা সমাপ্ত হইলে, তিনি 
আরম্ত হইতে শেষ পর্য্স্ত ইহা আবার | 
নৃতন করিয়া লাখতেন। এই দ্বিতীয় || 
লেথনের সময় পুস্তকের যেখানে যে অস-. 
ূর্ণত| থাকিত, তাহ! ভিনি পূরণ করিয়া 
দিতেন । এরূপ পুনলেখনে তিনি অনেক [| 
উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ইহা তাহার প্রথম 
কল্পনার নবীনতা ও চেজন্বিতার সহিত 

 প্রততচিন্তা'জনিত ুঙ্ম তা, ও পরিপূর্ণতা 
মিশ্রিত করিয়! দ্িত। প্রথম কপ্পনার 
সময় তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগের দিকেই |. 
লক্ষ্য রাখিহেন। যদি যেই শ্রেণীবিভাগ | 
অসম্পূর্ণ বা ভ্রাস্তিসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে || 

যে ইরগরগারা দ্বারা ভাব সকল পরস্পর, |. 

ইবে। প্রথম লেখনকালে জেনীবতা ]. 
দর ও ভাবসকল নুমসবদ্ধ হইলে, 

| দোষ সকল; 

মিলের ন্যায় 



আবাদি |. অব সং । 

ৃ সদ খণ্ড ্িকাদিউ: হ়। সিল, রি শানে আলোচনা। জে লোকের] 

| ঘটনাকে সৌভাগ্য বলিয়া' মনে করিয়া, 
| ছিলেন। বিপরীতমতাবলম্বী ব্যক্তি 
| হার সেই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনার 
|| অভাব, মিল অনেক দিন হইতে অনুভব 

করিতেছিলেন। প্রতিপক্ষোর্থাপিত আ- 
[| পত্তিসকলের খণ্ডন এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রতি- 

পক্ষ প্রচারিত মতের বিপরীত মত সংস্থাপন 

করিতে গিয়া! তাহার ভাব সকল অধি- 
কতর বিশদতা অধিকতর ওজন্বিতা ও 

অধিকতর পরিপূর্ণতার সহিত পরি- 

বাক্ত হইয়াছিল । তাহার ন্যারদর্শনের 
[ পুনলেধিন কালেই মিল্ হোয়েওয়েলের 

0: সহিত তর্কবিতর্ক ও কম্টের পুস্তক হইতে 

0 গৃহীত, আলোক ইহার অন্তনিবেশিত 

করেন 
১৯৮৪৯ খুষ্টাবের শেষভাগে সাহার 
ন্যায়দর্শন মুন্রাযস্ত্রে প্রেরণের উপযোগী 

[| হইল। তিনি প্রকাশের জন্য সর্ব 
] প্রথমে ইহা মরের (১) হস্তে সমর্পণ 

৫ | করেন) মরে অনেক দিনের পর কোন 

অঙ্ঞাত কারণে পুস্তক খানি অপ্রকাশিত 

| অবস্থায়: শিলের হন্তে : প্রত্যর্পণ ক- 
| রেদ। তদনত্তর মিল ইহা পার্কারের 

| ণ ্) হস্তে. দান. করেন।, 

১] জা বিষয়ে বিশেষ আশা, করেন নাই। 

.. & নার্চবিশপছোরেটনী,ও ডাক্তার হোয়ে | রসি ৮১৫ অহথাত্মাগগ এই ছুনহ ; 
৮৮২৮: 

0) হু আত টা 
ক রে 

পার্কার 

1 ১৮৪০ খৃষ্টাবের বযস্তকালে পুস্তকথানি 
মি প্রকাশিত; কবেন। মিল ইহার কৃতকার্য 

উৎস্থক্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ীত | 

করিয়া: দিয়াছিলেন বটে, তথাপি এরূপ | রি 

দুরূহ - বিষয় সাধারণের জ্রীতিকর বা | 

পাঠোপযোগী হইবে মিলু. ইহা কখনই || 
আশা করেন, নাই ্ ফে সকল ছাত্র 
ন্যায়দর্শন তাঁহাদিগের বিশেষ পাঠনার' 

(বিষ়ীভূত করিয়াছিলেন, ইহা: কেরল 

ভরাহাদিগেদ্ধই উপযোগী 

বিপরীতন্যায়দর্শনের পক্ষপাতী, ছিলেন | 

স্থতরাং মিলের ন্যায়দর্শন পাড়ে বা। তাহার ॥ 

হইয়াছিল। 
কিন্তু এরূপ ছাত্রের সংখ্যা ভংকালে | 

ইংলণে বড় অধিক ছিলনা | যে কয়েক- | 
জন ছিলেন, তাহাদিগেরও' অধিকাংশ | 

টিটি নি নর 

কা» ই তি পিপি ইত তি সিপাহি হল পে পিএ আচ পা 

কত 7 সিসি তি বললি? বাতা বাপীত পেলান সা এ শী 2 

মত সকলের অনুমোদন করে” একপ 

লোকের সংখ্যা তৎকালে, ইংদণ্ডে আর্তি || 

শয় অপ্প ছিল । 

মিল ভাবিয়াছিলেন যে ডাক্তার হোয়ে" 

পা ভিসন 

শ ৮০৭ 

স্পেস 

ওয়েলের তর্কগ্রিয়ত। অতি ত্বরায় তাহারে 7, 

তাহার ন্যায়দর্শনের . প্রতিবাদে প্রতৃত্ 
করিবে এবং এই..প্রতিবাদে তাহার 

পুস্তক শীন্রই নাধারণ জনগণের ওৎ্মুক্য | 

উদ্দীপিত করিবে কিন্ত মিলের সে |. 

আশা অন্পূর্ণ _ফলবতী . হয় .নাই;। |. 

| হোয়েওয়েল, ভীহার পুন্তকের প্রততিযাদ ] 

কয়েন. বটে, কিন্তু তাহ. সি? ষ্টাঃ 

ক্বের, পূর্বে নহে আই ময়. শিবের | 

ন্যায়দশন - তৃতীয় লংঘ্বরগ্েতিজাম, |. 
করে) এই; রা সংস্করণকালে শি] 



| শ্রাবণ ঠহচং . 

| ্যায়দর্শমৈর মূলহুত্র। তাহার মতে 

|| জানমাত্রই পর্ধ্যবেক্ষণ ও ভূয়ৌদর্শ, 
|| নর ফল,.বুদ্ধি ও বিবেক সংস্কারের (২) 

[ দার্শনিকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতমতাব. 

[| লগ্ষী। ত্রাহারা বলেন মন্ুষ্যের কতক. 

[ জাত বটে, কিন্তু অনেক গুলি আজন্ম- 

0 নিদ্ধ (৩)। তীহাঁদিগের মতে মনুষ্যের 
| বুদ্ধি ও বিবেক সংস্কার ও শিক্ষান্থারা 

পরিমার্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা 
স্কার ও শিক্ষার ফল নহে | বহছিজগৎ- 

| প্ব্ধীয় সত্যসকল পর্যবেক্ষণ ও 
] ভূয়োদর্শন ব্যতিরেকে শুদ্ধ ন্বভাঁব- 
॥ জান (৪) ও বিবেক দ্বারা কিরূপে 
| উপলব্ধ হইতে পারে, মিল.তাহা বুঝিতে 
[| পারিতেন না।, তাহার দৃ়বিশ্বাস ছিল 

| যে শ্রদ্ধপ শ্রান্ত ওদুর্ধোধ মতই যত 

[| দার্শনিক কুসংক্মারের মূল। 
|| সাময়িক রাজনীতির সহিত কার্ধলি- 
[ খত, এবং সাময়িক পত্রিকার সম্পাদন 
কজন লেখকগণের :সহিত সাক্ষাৎ ও 
7 কখোপিকধনেকর আবশ্যকতা, হইতে 
| হই, মিল্ সহচরবৃদের সংখ্যা 
[| অতিশয়  মিয়মিত করিয়া ফেলিলেন 
। ইংসতের সাধারণ সমাজের অবস্থা 

” ০ রানা (৪. 8850080 

রা (8), আজ (&) [50105 

জল পপ ৯৯“ পা সাই ই নি সন আসা এ ০ ক পাশ 

| জন ই নু মিলের ীছ। | 
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সাজ ও ভূয়োদর্শন ( (১) মিলের 
রানা 

এত অপ্রীতিকর. যে কোন চিন্তাশীল ]. 

। ফল, এবং সংস্কার শিক্ষার ফল। জার্মান 

] গুলি জ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন- 

কিয়ৎ পরিমাণে উদ্দীপিত, ধাহাদিগের [| 
হৃদয় কিঞিৎ পরিমাণে বিশোধিত, কোন ] 
গৃঢ় অতিসদ্ধি ব্যতিরেকে, এরূপ: সমাজের |. 

িনীয় এবং তাহাদিগের অংগ 

বাক্তি কোন গৃঢ় উদ্দেশ্য ব্যতীত ইহার | 
অন্ধু্পরণে কখনই প্রবৃত্ত হইবেননা। || 
যে মকল বিষয়ে মতভেদ হতে পারে | 
সে সকল বিষয়ে কোন গভীর তর্ক] 
উত্থাপন করা৷ ইংলগ্ডের সাধারণ সমাজে | 
কুশিক্ষার ফল বলিয়া পরিগণিত 'হ- 
ইবে।  শুদিকে ফরাশিদিগের ম্যায় 
ইংরাজ জাতির সজীবতী৷ ও সামাঁজিকতাঁর 
সহিত প্রীতিজনকরূপে সামান্য বিষয়ে: 
গল্প করিবারও শক্তি নাই। সুতরাং [ [ও 
একজন ইংরাজ শুদ্ধ সৃথপ্রাপ্তির আশায় 
কখন অন্তরের সং সর্ণ কামনা করি, 
বেন না। ধাহারা সমাজতকরুর উচ্চতম 
শাখায় এখনও উঠিতে পারেন নাই, 
তাহারাই অন্যের সাহায্যে উঠিবেন: 
বলিয়া, তীহাদিগেরই সংসর্গের অনুমরণ 
করিয়া থাকেন। ধাহারা, উচ্চশাখায় 
আরোহণ করিয়াছেম, তাহারা: স্বপদের 

ম্ধ্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্তই এরূপ. 
করিয়া থাকেন। যাহাদিগের চিস্তাশক্তি || 

সহিত সংসর্গ তাহাদিগেরপ$ আীতিকর 
বোধ হইবেন!। যাহারা প্রক্কত উচ্চজেণীস্ক | - 

্ সি শিশিস্পিপসপোস্পী সাপ স্প পিসী 

পপি শিপন পালপ্জপপপস্পপ্প আপ সপ পপ াশাাটাতিশীটিটিটিশীশিশিসশাগ্ছটি শিট টি বই পেস 

বুদ্ধির লোক, তাহারা এক্সপ লয়াজের |. 
সহিত এত অল্প: সংশ্রব রাখেন, যে | 

[তাহারা ইহা হইতে স্রণ নিলি বলি-: |. 
লেও অতাক্তি হয়... ন1।.. ধাহাদিগ্বের রন 

"শপ পা শপ রিনা ঠ্য ররর 

7 প্রন্কত মানসিক, উত্তর আছে, তাহার || ৃ  রর 



এন অবারিত তি 
হইলে অনতিবিলদ্বেই অধপতিত হয়েন 

1 সন্দেহ নাই। শুদ্ধ ঘে ইহা দ্বার তাহা 

দিগের সময় অপব্যস্মিত হয় এরূপ নহে, 

0 হাহাদিণের ঘদরভাবও ক্রমে অবনত 

[| হইয়! পড়ে । তীহাদিংগর যে সকল চির 

- 7 মত সাধারণ মতের প্রতিকূলে,, সমাজের 

[| শীতি বিধান করিতে গিয়। সেই সকল মত 
] ধিষয়ে অগত্যা তাহাদিগকে ওদাসীন্য 

[ প্রদর্শন করিতে হয়| 
[ও মনের উচ্চ আদর্শসকলকে তাহার! 

| ক্রমে কার্যে পরিণত করার অনুপযোগী 
| ৰলিয়। মনে করিতে থফেন। সে অক" 

'. || লকে তাহারা ভ্রমে স্বপ্পবিভূত্তিত বা 
তমাত্র বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। 

| ধদিকোন মহাপুরুষ সৌভাগাক্রমে 
| [| এরূপ সংসর্গেও তীহার উচ্চতম মত 

|| নকল অক্ষত ও অবিচলিত রাখিতে 

রে ৰ অক্ষম হন, তথাপি তিনি অতর্কিত" 

॥ ভাবে সংশ্রত ব্যক্তিবর্গের হৃদয় 

.. | ভাব ও. মতের অনুবর্তন করিবেন এই 

| | জন্য উচ্চীশক্কিসম্পন্ন ব্াক্তির অশি- 

| ক্ষিত সমাজে উপদে্ভাব ভিন্ন অন্য 
| ্ ৃ ভাবে প্রবেশ কর! হিতকর নহে | যে 

| ব্যক্তির একুপ উচ্চ ও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, 
তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই নিরাপদে | 

1 এপ অশিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিতে 
0 খারেন না। াহাদিগের বড়, হইবার ৃ  
0] ইচ্ছা আছে, বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ও মহদা-. 
1 সমতায় গলীহার তাহাদিগ অপেক্ষা রেট 
| বা ষ্ঠ না হউন অন্ততঃ ভি তাহীদিগের 

০ পপ 

রদ । 

সমান/_ভাহানিগেরই সং সর ডাহাধিগের ্ ৃ 
বিশেষ ইষ্টল্রনক। আরও যখন স্বভাব || 

তাহাদিগের ছাদয় 

তেন। টেলরপত্ঠী ক্বামিবিরহিত হইয়া 

সর্বদা যাতায়াত করিতেন এবং - ছুইজনে | 

ও মন গঠিত হইয়াছে,_তখন মত, 

প্রীতি ও হৃদয়ভাব প্রভৃতি বিষয়ে | 
যঁছাদিগের সহিত সম্পূর্ণ একতঃ সংঘটিত ] 

হ়--ভীহাদিগের ফঁতিতই প্রত বনধৃত্ব 
হয়া থাকে । এঁই সকল কারণে মিল | 
ষাহাদিশের সংসর্গ অনুসরণ করিতেন: 
গ্রকূপ লৌকের সংখা! ক্রমেই অতিশয় | 
সংক্ষিপ্ত হয় উঠিল। । 
এই নব বন্ধুবর্গের মধ্যে টেলরপত়্ী | 

সর্ব প্রথম ছিলেন। এই সময়ে প্রায় | 

অধিক সময় তিনি ভীহার বালিকাছুহিতা- | 
মাত্র অবলঘ্বন করিয়া ইংলগ্ডের কোন 

নির্জন প্রদেশে বাঁ করিতেন | তাঁহার 

স্বামী কর্মোপলক্ষে লণ্ডনে বাস করিতেন । 

এই জনা তিনি সময়ে সমস্বে লগ্ডনে আসি: | 

যাও অবস্থিতি করিতেন | মিল, এই 
ছুই স্বানেই তাঁহার সহিত মিলিত হই-. 

বৎসরের অধিক সময়ই যখন পল্লীপ্রামে | 
'বাঁস করিতেন) তখনও মিল্ তাহার মিকট 

সময়ে দগয়ে একত্র ভ্রমণে নির্গত হইতোনশ-. 
এই ঘটনায় স্থতাঁবতঃ অপয়শ ঘোষণা! ||. 
হইতে পারে, জানিয়াও টেলরপর্ী নিজ রঃ 

চরিত্রবলে সে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করি-. | 
তেন। এই জনা মিল তীহার-নিকট 
চিরখাণে বন্ধ ছিলেন।: টেলবের অন্থপ-. 
স্থিতিকালে একত্র অবস্থিতি রণ একক | 
পরিভ্রমণ ভি এই স সময়ে রে ভীহাদিগের | 

পপ শপ এরা প্০-স্ক ৮৮ তি শি শিিিিাশশিশিশীস্াশিাশী শিস 



ঢু পাই মা, যাহাতে তী ািগের | উল হইয়া উঠিাহিলেন। এক্ষণে এ 
| পরম্পরের প্রতি পরস্পরের গ্তীর আবার ভিনি পূর্বের ম্যার নম্পূর্নরূপে 
1 গ্েহ গু পরম্পরের সহিত পরষ্পযের | বেন্থামিক হইয়া দীড়াইলেন। যে; 
| থনিষ্টতর সথিত্ব ভাব ভিন্ন। লোকের | সময়ে তিনি বেন্থামের বিরুদ্ধে দণ্তায়- 
1] মনে অন্য কোন ভাবের সংশয় উপস্থিত ! মান হন, সে সময়ে তিনি সমাজ ও. 
] হইতে পারে। তারা ছুই জনে যে | পৃথিবীর সাধার মতবিষয়ে উদার 

সমাজ্জের ভয়ে ভীত হতেন এবপ : প্রদর্শন করিতেও শিথিক়াছিলেন, এবং 
1 নহে। কারণ ত্রাহাদিগের বিশ্বাস ছিল | ষেই সকল সাধারণ মতের বাহা উৎ- 
্ কর্ষেই কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছুক 

হইয়াছিলেন) তথাপি এত অধিক বিশ 
ষয়ে সাধারণ মতের সহিত মুলতঃ অনৈক্য 
প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ন|। 
তখন তিনি তীয় .মতসকলের সাঁধারণ- 
মত বিম্াদিতার আতিশয্য পরিত্যাগ 

| যে ব্ক্তিধিশেষের আত্মগন্ঠ (১ কার্য 
] উপর সমাজের কোন অধিকার নাই । সু 

] || তরাং আত্মগত কার্ষ্যে তাহার! মাজে 

| বশ্যতা শ্বীকার করিতে প্রস্বত ছিলেন 
[না। কিন্তু যে কার্যে টেলরের অন্তরে 
[ বেদনা! লাগিবার সম্ভাবনা, মে কার্ধো 

হইতে রাগিল; 

|| সমাজের নিকট টেলরকে লজ্জিত হইতে, 

[| হইবে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাহাদিগের 
| উভবেরই-বিশেষতঃ টেলরপত্রীর--অক- 
1 ভরা তাহার মানসিক উন্নতির এই তৃতীসব 
1 অবস্থায়।--অর্থাৎ যে সময়ে তাহার ও 

] টেগরপড়ীর মানসিক উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে 
ৃ চলিতেছিল,_-ভীহার মত সকল অধিক- 

ভর প্রশস্ত ও অধিকতর গভীর হইতে 

| ৃ লাগিল; ঘে সকল বিষয় পুর্ধে তিনি 

বুঝিতে পারিতেন লা, এখন হুইতে সে 
সকল ব্য তাহার বুদ্ধির অধিগম্য 

ূ বং যে সকল বিষয় 
ঝুতিনি পুর্বে 'অন্পষ্টভাবে ঝুবিয়াছিলেন, 
| অহা এক্ষণে শ্পষ্টরপে- তাহার বুদ্ধির 
|| বিষযীভূত 'হইতে লাগিল. দিন কতক 

তা: হহরাদাএএঞ ০ 

করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি এক্ষণে দেখিলেন, যে.যে বিষয়ে 

সাধারণ লোকের সছিত তাহার: মত্ত: 
ভেদ উপস্থিত, হইয়াছে, সেই সেই 

স্থলেই তীহার মতের .উৎকর্ষ। সেই 
সেই চ্ছলেই মমাজ ও. রাজনীতি, গ্রন- 
রা সং স্কারের, আবশ্যকতা । এক্ষণে: 

টেলর-পত্থীর সাহচর্য. তাহার মত- 
সকল পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অমাজ- 
দ্রোহী হইয়া উঠিল। বেন্থামিক মতে 
যখন তিনি .নবদীক্ষিত. হন, যখন, 

ভতিনি, বেন্থামিক সাশরদায়িকতার নবীন 
উত্মাহে মাতিয়া উঠেন। তখনও : তাঁ- 

হার মত সকল এতদুর সমাজদ্রোহী ] 

হয়. নাইি। তদানীন্তন বর্ভশানবিদ্- 

ফি না নার 'তখন তিনি [ইসা বখাল |. 



করিতেন যে সামান্ধিক শৃঙ্খলীয় অনেক 

| গুলি মৌলিক পরিবর্তনের আবশ্যকতা 

ও সম্ভাবনা আছে। তাহাদিগের ও 

0 মিলের মতে ব্যক্তিগত স্বত্ব (১) ও 

|| উত্তরাধিকার (২) ব্যবস্থাপক সমাজের 

একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তীহা- 

_দিগের ও মিলের বিশ্বাস ছিল যে ব্যক্তি- 

গত স্বত্ব ও'উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যত 

প্রকার অবিচাঁর প্রচলিত আছে, সে সম- 

স্তই জ্যোষ্ঠাধিকার (৩) ও এন্টেইল প্রথা 

উঠাইয়। দিলেই নিবাঁরিত হইতে পাঁরে। 
ধনের অসম বিতরণে জগতে যে দরিদ্র- 
খ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহী- 

দিগের ও মিলের মতে সন্তানোৎপাদন 

বিষয়ে আত্মসংযম করিলে তাহা কথক্চিৎ 

নিবারিত হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে 

| হইলে মিল, তৎকালে কেবলমাত্র এক 

জন ডিমোক্রাট. (8) ছিলেন, বিনদমাত্বও 

| 'সোসিয়ালিষ্ট (৫) ছিলেন না । এক্ষণে টেলর- 

ও পত্ধীর সাহচর্য মতবিষয়ে মিল সম্পূর্ণরূপে 

সৌসিয়ালিষ্ট হইয়। উঠেন। কিস্তু মিল্ও 

র টেলরপতী 'বলিতেন যে এই মত কার্ধোে পরি- 

| গত করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। 

| যত দিন সাধারণ লোকের শিক্ষার অবস্থা 

] এন্*প শোচনীয় থাকিবে, যতদিন পাধা- 

[রণ লোক উদার শিক্ষাবিরহে এরূপ 

] | খা ও ৫ হিং প্রকৃতি থাকিবে, ততদিন 

50) চন 00 091, 
.(& 07975882009, 

(8) 0170025218, 
(5) ৩, 6) 89218 রা 

এরূপ ধরবে পরিণত করার চেষ্টায় ] 

জগতের ভীষণ অমঙ্গল বই মঙ্গল সংঘটিত || 

হইবার সম্ভাবনা নাই। খু ও 
যদিও £ ব্যক্তিবিশেষের উপর সমাজের | 

যথেচ্ছাচার » বূপ সোসিয়ালিজ্ম মতের 

ভীষণ অঙ্গ তাহার! ভয়েই সম্পূর্ণরূপে 
অধ:কূত করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা 

মনে মনে আশা! করিয়াছিলেন যে সমা- ] 
জের এমন. অবস্থা অসম্ভাৰিত নহে, 
যখন ইহা অলস ও পরিশ্রমী এই ছুই 
দলে বিভক্ত হইবে ন!; যখন এই সাধা- 

রণ নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত হইবে যে, 

যাহারা পরিশ্রম করিবে না, তাঁহারা আ'- 

হারও পাছে না-শুদ্ধ দীনদুঃখীর উপর 

এই নিয়ম প্রচারিত হইবে এরূপ নে, 
ধনীদ্দিগকেও এই নিয়মের অধীনে আ- 

দিতে হুইবে--) যখন শ্রামোপার্জিত ফ- 

লের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নি- 

ভর না! করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলা- 
দণ্ডের দ্বারা! নিযন্ত্িত হইবে) এবং যখন, 
যে সকল উপকারপরম্পরা সাধারণো 
ভোগ করিতে হইবে, তাহার জনা প্রাণ", 

পথে যত্ব করা মনুয্যের পক্ষে অসাধাসাধন ] 

বলিয়া! বিবেচিত হইবে না। কিন্ধপে.: 

জগতে ব্যক্তিগত কার্ধ্যস্বাধীনতীর পরাকাষ্ঠা ূ 

প্রবর্তিত হইবে, কিন্নপে জগতের অযস্ব- | 
লন্ধ দ্রব্জাতের উপর সাধারণ টম | 
সংস্থাপিত হইবে, এবং কিরে সাধারণ | 

| পরিশ্রমে উপার্দ্িত ফলে সকনেয় সমান |. রা 
1 অধিকার সংস্থাপিত হইতে পারে-হা-[ 
১৯৯ মতে তই রর বি] 



| সাধারণ মন্ূল যে অধুনা জনসাধারণের 
কার্যের প্রবৃত্থিনিয়ামক নহে, তাহার 

কারণ কেবল প্রতিকূল শিক্ষা. ও 
অভ্যাস। সমাজশৃঙ্খলার বর্তমান অব”. 
স্থার মান্গুষ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্য্ত ] 

কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের উদরা- | 

শ্নের নিষিত্ব লালায়িত; সাধারণের হিতার্থে | 

রি [জানার লক্ষ্য হওয়া উচিত | ঠিককি কি 

] উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল গরুতর 
বিষন্ন সংসাধিত হইতে পারে,আর কতদিন 

1 পরেই বা এই নকল মতের কার্ষ্যে পরিণত 
| হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাহার! নিশ্চিত, 
| রূপে বলিতে পারিতেন না। তবে এই 

| পারিতেন না, ১. 

মাত্র বলিতেন যে অসংখ্য অশিক্ষিত 

]| কুষক ও তাহাদিগের প্রতু্দিগের চরিত্রে 

[| যতদিন না সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংঘাটিত হই- 
॥ তেছে, ততদিন এরূপ গুরুতর সমাজ- 

ঃ স্কারের কোন সন্তাবন৷ নাই। এরূপ 

গুতঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে এই 
উতভয্ব শ্রেণীর লেকদিগকেই অভ্যাস দ্বারা 

| বাধারণের হিতার্থ পরিশ্রম ও অন্ত,য়সমূ 

থান করিতে শিথিতে হইবে। সাধারণের 

] হিতার্থে কার্ধ্য করার প্রবৃত্বি মনুষ্যের 

| গ্ররুতিবিরোধিনী নহে । যখন এক জন 

|| অশিক্ষিত সামান্য সৈনিক পুরুষ স্বদেশের 

|| স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অকা- 
|| তরে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে, তখন 

| শিক্ষা'অভ্যাস ও হাদয়তাবের পরিমার্জন 
|| বলে, একজন প্রাক্কৃত লোক যে জনসাধার- 
| থের উপকারার্থ ভূমিকর্ষণ ও বস্ত্রবয়ন 

ৃ প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত হইবে. ইহ্থাতে, 

] আর. আশ্চর্য্য কি? এরূপ অবস্থা যে 
0] ক্তদিনে, ঘটিবে তাহা তাঁহারা বলিতে 

ৃ কিন্তু পুরুষপর্পুরা- 
ৃ ব্যাপী অবিশ্রাস্ত. শিক্ষা বলে মনুষা 
] যে এরূপ অবস্থায় আনীত হইতে পারে 

এ ই তাহারা স্হদিল দি বান করিতেন । 

অতি অগ্প সময়ই ব্যয়িত করিতে শিথে। 

স্বার্থপরতা দ্বার! কার্ধ্যে গ্রবন্তিত হইয়া, 

হইয়া, মনুষ্য প্রতিদিন কত অদ্ভুত অব-. 
দানপরম্পরা ও কত অদ্ভুত আত্ম- 

ত্যাগ প্রদর্শন করিতেছে তাহার | 
আধুনিক | খ্যা করা যায় না! 

সমাজশৃঙ্খলার প্রায় ষমস্ত নিয়মাবলীই 
এরপ স্বার্থপরতার উৎসাহ দিয়া থাকে || 
এই জন্য বর্তমান সময়ে স্বার্থপরতা : 

লজ্জাভয় ও যশোলিগ্স। দ্বার উত্তেজিত ] 

মন্ুষ্ের প্রক্কৃতির সহিত এতদূর বদ্ধমূল . 
হইয়াছে যে, আপাততঃ যেন বোধ হয় 

ইহার উত্তেজন! ব্যতীত মনুষ্যমাধারণ - 

কথন কোন কার্য প্রবৃণ্ত হইতে পারে 
ন]। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ | 
পুরাকালীন দাধারণতন্্ কলে, _যৎকালে 
গ্রত্যেক স্বাধীন নাগরিক অসংখ্য সাধ 

রথ কার্ষ্যে সর্বদা আহত হইতেন,--. 
অন্বার্থপরতার ভুরি তূরি নিদর্শন প্রাপ্ত | 
হওয়! যায়। যাহ! হউক তথাপি মিল্ ও | 
টেলরপ্থী ইচ্ছা, করিতেন নাঁ যে স্বার্থ.। 
পরতার পরিবর্তে কোন উতবষ্টতর প্রবৃত্তি | 

নিয়ামক উদ্দেখ্য. (৯) নংহাধিত হায়, ] 

] (1) সাদ ররর 



ৃ ১৬২ | 
জা জাপান জজ তর ড৮৬ কজরও কক 

পরতার প্রলোভন একেবারে উঠিয়া যাঁয়। 

তাহারা বর্তমান সমাজশৃঙ্খলাকে শুদ্ধ সাম- 
ঘ্লিক বন্দোবস্ত মাত্র বলিয়া বিবেচনা করি, 

| তেন। সুতরাং যে যে উপায়ে নূতন ও 
|| উত্কুষ্টতর সমাজশৃঙ্খল! সংস্থাপিত হইতে 

|| পারে, উপযুক্ত লোঁক দ্বারা সেই 
সেই উপায়ের পরীক্ষা করণ--টাহা- 

| দিগের নিকট অতিশয় আদর ও 

সফল হউক বা নিষ্ষলই হউক; উদ্যোগ- 

কর্তীদিগের যে ইহাতে সবিশেষ শিক্ষা 

হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

সাধারণ উপকাররূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন 

|| করিয়া কিরূপে কার্ধ্য করিতে হয়, বর্তমান 

| সমাজশৃঙ্খলাঁয় কি কি দোষ বর্তমান থাকার 

লোকে সেই সাধারণ উদ্দেশ্য অবলম্বন 

| করিয়৷ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছ 

না-_এ গুলি তাহার! বিনা বুঝিতে 

॥ পারেন । | 

| ইকনখি”.নামক তদীয় গ্রন্থে এই সকল 

|| ইহার প্রথম নং স্বরণে এই মতসকল 

[তত পরিষ্কট ও পরিপূর্ণরূপে পরিব্যক্ত 

হয় নাই; 

[ সংস্করণে অসনদিপ্ধরপে এই সকল, মত 

টা ও অর্থ এই যে, এই ম্ক্ল মত সাধারণের 

ক মতের বিযেধী, ৃ তরাং হঠাৎ অনস্ি্_ 

ধারন ৷ 

ৃ পূর্বে, সামাজিক বার্গ্রণালী রঃ চির 

উতৎ্লাহের ধিষয় হইত | এরূপ উদ্যম, 

মিল এপ্রিন্সিপল্স অব্ পলিটিকাল, 

[ বিষয়ের সবিস্তার আলোচন1 করিয়াছেন । ৰ 

দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর 

ৃ পরিস্কুট ও. পরিপূর্ণরূপে এবং তৃতীয়, 

|| পরিব্যক্ত হয়। এই ক্রমিক পরিব্যক্তির | 
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রূপে রানি দারা হজে লোকে ] 

শ্রাবণ ১২৮২ 1 | 

ভীত ও চকিত হইয়া তদসুদরণে এক- | 

বারে বিরত হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে | 

পরিবাক্ত হইলে সেইগুলি ততদুর ভন্ন ও 
বিশ্ময়ের কারণ না হইতে পারে। 

১৮৪৮ খষ্টাবের ফরাসিরিপ্লবের পূর্বে এক 1 

গ্রন্থখানি মুত্ীযন্ত্ে প্রি 
পৃথম সংস্করণকালে লোকের মন ততদুর 
উন্নতিপূবণ না হওয়াতে মিল্ এপ: 

ছয়। সুতরাং 

সমাজদ্রোহী মতসকল অতি পরিক্ষট- 

রূপে পরিব্াক্ত করিতে সাহসী হন নাই | 

এই জন্যই তিনি ইহার পথম সংস্- 
রণ কালে লোসিরালিষ্টিক মত সম্বন্ধে 

যতগুলি আপত্তি উখ্থাপিত হইতে 
পারে, ইহাঁতে তাঁহার অধিকাংশ 
এত প্রবলরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, 
যে আপাততঃ যেন তাহার গ্রস্থথানি 
উক্তমতবিরোধী বলিয়া গ্রতীত হইয়াছিল 
ইহার পর ফরাসি বিপ্লবের 
উত্তেজনায় ৃ 

উন্নতিপ্রবণ হওয়ায়, ইউরোপীয় সোসি- 

রালিষ্টিক গ্রস্থকারদিগের . গ্রস্থরাশি আ-. 

লোড়িত হওয়ায়, এবং এবিষয়ে লোকের | 

চিপ্তা উদ্দীপিত ও ঘোরতর বিতর্ক | 

উত্থাপিত হওয়ায়, মিল ইহার দ্বিতীয় ও | ] 
ৃ 

তৃত্তীয় সংস্করণকালে ইহাতে পণ 
পরিক্ষটরূপে এই মত সকল গ্ুকাশ 
করেন। 

উন্মাদকরী | 

লোকের মন অধিকতর |. 

মিলে সকল গ্রন্থ অপেক্ষা জর | | 

| “পলিটিকাল ইকনমি+) জততর সম্পারিত: 
। ৫ 

হয়। ১৮৪৫  খৃঁটাবের শরংকালে ইহার . 



| শ্রাবগ ১২৮২: 

|] রচনা আরম্ত হন এবং ১৮৪ ৃষ্টাবের 
[| শেষ ন! হইতেই, ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের 

] উপযোগী 'হয়। এই অল্লাধক দ্বিবংপর 
|| কালের মধ্যে আবাঁর ছয় মান কালের জন্য 

্রন্থখানি সময়াভাবে গড়িয়া থাকে । এএষ্ট 

সময়ে মিল “মর্ণিং ক্রুনিকৃল্” নামক সংবাদ 

[| পে আয়র্লত্ের পতিত ভূমিসকলে কৃষক 

| ভূম্যধিকারী দংস্থাপনের আবশাকতা 

] রিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিতেছিলেন। 

১৮৪৬-১৮৪৭, খৃষ্টানদের শীতকালে আ'- 

যর্জঞে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয্ধ | আ- 

যল€ঙের দীনদরিজ্র ক্ষকদিগকে ইহার 
গতিত ভূমি সকলের অধিকারী করিয়! 
দিলে আয়রলঞ্বাসীর। যে শুদ্ধ উপস্থিত 

বিপদের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে 
এরূপ নছেঃ ভাহাদিগের ভাবী সামাজিক 
ও অর্থনীতি সগ্বন্ধীয় অবস্থাও চিরকালের 

| জন্য উন্নত হইবে-খিলের মনে এই ভাব 

উদ্দিত হয়। কিন্তু এ ভাবটা সম্পূর্ণ নৃতন 
সুতরাং সাধারণের অপ্রীতিকর; ইংল- 

| গর ইতিহানে এরূপ রোগে এরূপ গুঁষধি 

] প্রয়োগের কোন নজির নাই; যে সকল 

| সামাজিক প্রণালী ইংলঙে প্রচলিত নাই, 
]ং অন্যান্য অসংখ্য দেশে গ্রচলিত থাকি- 

- ইংলখ্ডের রাজনীতিজ্ঞের| ও 
|. রা প্রজগাসাধারণ তথ্থিষয়ে সম্পূর্ণ 
| অজ্ঞ; এই সকল: কারণে মিলের 
1 চেষ্টা. সম্পূর্বরপে নিক্ষল : হইল। 
| পতিভুমি দকলের উপর পর্যাপ্ত পরি- 

নেক কৃষিকার্য্যের আরম্ভ ন! ফরিয
়], এবং 

_ ক্যুফিগকে সেই: নকল 

কল উ যা মিলের জীবনবৃতত | 
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পকিতভূমির ভূম্যধিকারীরূপে স্বাগত ॥] 
না করিয়া, ব্রর্টিস পালিয়ামেন্ট ছুর্ভিক্ষ- | 
প্রপীড়ত আয়লগুবাসীদিগের আপাত | 
উপকারার্থে এক “দ্দীন-আইন” (১) | 
জারি করিলেন। ছূর্ভিক্ষ ও: অন্তর 
উপনিবেশ সংস্থাপন দ্বারা আয়লগুর | 

লোকসংখ্যা! যদি কমিয়া না যাইত, 

তাহা হইলে এরূপ গোচিকিৎসায় 

আয়লগ্ডের যে কি শোচনীয় অবস্থা 

সংঘটিত হইত কে বলিতে পারে? 

মিলের “পলিটিকাল্ ইকনমির”) দ্রুত 
ব্তকার্য্যত! ছুইটা বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছে, 
প্রথমতঃ ইংলগ্ডের জনপাধারণ এবূপ এক- 

থাঁনি গ্রন্থের অভাব অনেক দিন হইতে 

অনুভব করিতেছিল, দ্বিতীয়তঃ এরূপ 

এক খানি গ্রন্থ বাহির হইলে তাহার! তাহ 

আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে প্রস্তুত ছিল। 

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার এক সহস্ত্র খণ্ড 

মুত্রিত ও প্রকাশিত হয়। সেগুলি 

সেই বৎসরেই নিঃশেষিত হয়। আর 

এক সহত্র খণ্ড ১৮৪৯ খুষ্টাব্বের বমন্ত- 
কালে প্রকাশিত হয়। সেগুলিও দুই. 

ত্ভিন বত্সধ়ের মধ্যে নিঃশেধিত, হয়। 

আবার ১৮৫২ ৃষটান্দের প্রারস্তে তৃতীয় | 

স্করণকালে ৯.৫" খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত 
হয়। প্রথম প্রচারাবধিই ইহা! গ্ামাণ্য- 
সংস্থাপক বলির! পরিগণিত হয় |) তাহার : 

কারণ. এই যে অন্যান্য গ্রন্থের নায়, 

ইহাতে. সমাজবিজ্ঞানের শুদ্ধ মত মাত্র: 

প্রচারিত হইয়াছিল. এরূপ নহে, ৃ 

| টি 1১০০, [দন 

৯ ৯ ১৯৯১১ ৯ 



| ১৪ 

| মত সকল কিরপে কার্থে পরিণত কর 

] যাইতে পারে দে উপায়, গুলিও ইহাতে 

| সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা 
| অন্যান্য অর্থনীতিগ্রন্থের নায় একটা 
] স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রচারিত হয় নাই 3 

] মমাজবিজ্ঞানরূপ প্রকাঁওতরুর একটা 

|| শাখামাত্র রূপে প্রচারিত হুইয়াছে। | 

| বাস্তবিক অর্থনীতি কখন একটা স্বতন্ত্র 

| বিজ্ঞান নহে স্ৃতরাৎ ইহ। স্বাধীনভাবে 

| মনুষুকে কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে 

| পারে না। 

0: অর্থনীতির প্রকাশের পর অনেকদিন 

| পর্য্স্ত মিল কোন বৃহওগ্রস্থ প্রথয়ন করেন 

| নাই বটে; কিন্ত এই সময়ে তিনি নান! 
| সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে যাহ! যাহা 

0 লিখিতেন, এবং পরিচিত বা অপরিচিত 

] লোকের সহিত সাধারণ হিতকর বিষয়ে 

| তাহার যে সকল পত্রাদি লেখালিখি চলি- 

| রাছিল,সেই সমস্ত একত্র করিয়া মুদ্রিত ও 

] প্রকাশিত করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ 

|| হইতে পারে। এই কয় বৎসরে তিনি জীব 
0 নের শেষ ভাগে প্রকাশের জন্য; ব্যক্তিগত 
| ও সামাজিক জীবন সন্বস্বীয় অনেক প্রশ্নের 
| বীমাংসা করিয়া ফান। তিনি সাধারণ, 
1 ঘটনাক্োত অতি নুতীক্ষ টির সহিত 

] পর্যাবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইহার 

| গতি ও উন্নতি ভাহার আশা পরিতৃপ্ত ক" 
দ্লিতে পারে নাই 1. ১৮৪৮ ৃষ্টান্ের ফ 

| র রর স্লাশীবিষ্লবের বির্ধে যে প্রতিক্রিয়.( ১) 

| উপস্থিত হয়তাহ! এবং ৯৮৫১ ৃষ্টাবে এক 

02) সি 0১200 

শা | 
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শ্রারণ ১২, 1. ূ ! 

জন হন যথেচ্ছাচারী াক্তিকর্তৃক ফ- ] 

রাঁশী সিংহাঁসনের অধিকার, এই' ঘটনাদ্বয়, |] | 

কিছু দিনের মত ফাক্জোর ও ইউরোপের ]. 

স্বাধীনত। ও সামাজিক উন্নতির আশা ] 

একবারে সমূলে উদ ক করে। ৰ 

আসিতেভিলেন, এবং যে লকপ' সংস্কার 

ংসাধনের জন্য অসংখ্য বাঁধ! বিপত্তির || 
সহিত লতত সমরে অবগাহন করিতেন), |: 

এই সময়ে সেই চির মত সকল-]. 
ইংলখ্ডের সর্বত্র ক্রমে আদৃত হইতে ] 
লাগিল এবং সেই চিরাভিলধিত সংস্কার || 

সকল ক্রমেই গ্রবর্তিত হইতে লাগিল। 

কিন্ত এই সকল পরিবর্তনে মানবজাতির ] 

যতদুর শুভ দংঘটিত হইবে বুলিয়। মিল্ 
আশা করিয়াছিলেন ততদুর ঘটে নাই। || 
বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিগ্রবৃত্তির পরিমাজ্্রন 

ও উৎকর্ষ সাধনেই মন্য্যের প্রকৃত মন্ধল। 
এই সকল পরিবর্তনে সেই প্রকৃত মঙ্গল, 
সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয় নাই। বোধ 

হয় কোন অজ্ঞাত ও অদৃশ্য কারণ; 
তদীয় উৎকৃষ্ট মত সকলের ও তওপ্রস্তা- |: 
বিত সংস্কার সকলের গুতকরী . শক্তি 

নষ্ট করে। তাহা না হইলে কারণসন্ধে 
কার্য্যের অসস্ভাব কেনই সংঘটিত হইবে: 

২ মিলের মনে এই সংস্কার 

অন্মিয়াছিল যে ভ্রান্তমতের ররর | 
অত্রাস্ত ও বিশুদ্ধ মত সংস্থাপিত, হ্ইন্তে 7 

পারে, তথাপিও যে মানমিক: দুর্বলতা || 
হইতে যেই, আম সকল উপ | 



[কহ সে মানদিফ দুর্বলতা! নিরা- 

| কত না! হইতে পারে। স্বাধীন বাণিজ্য 

| গরচারিত হইবার পূর্বে ইংরাজজাতি 

|| অর্থনী তিশাস্ত্রে যেব্ূপ অপরিপক্ক ও অপু 

ৃ রদশ্শী ছিলেন এখনও সেইন্ধপ আছেন। 

|| এখনও তাহারা গুরুতর বিষয়সকলে ত্রমের 

|| হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে 

পারেন নাই | গভীরতর চিন্তা ও বিশুদ্ধ- 

তর হৃদয়ভাব তহাদিগের অন্তর হইতে 

এখনও দূরসমাকৃষ্ট। তাহারা কোন 

কোন বিষয়ে ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হই- 

|| যাছেন.বটে ; কিন্তু তাহাদিগের বুদ্িবৃত্তি 

ও নীতিগ্রবুতি এখনও অপরিবন্তিত রহি- 

য়াছে। মিলের দৃঢ় গ্রতীতি জন্মিয়াছিলঃ 

যে যত দিন ন1 মানব-চিন্তাগ্রণালীতে 

সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, 

| তত দিন মানবসমান্জের বিশেষ 

| উন্নতির আশা নাই। এখন আর 

পূর্বের মত ধর্ম, নীতি ও রাজনীতি 
| প্রভৃতি বিষয়ে পুরাতন মত দকল 

0 হুশিক্ষিত দলের নিকট আদৃত হয় 

| না? সুতরাং সুশিক্ষিত মনের উপর সেই 

|| সকল মতের কাধ্যকারিতাশক্তি অনেক 
| পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে? কিন্ত 
| জনসাধারণের নিক দেই সকল মতের 
|| এখনও এতদূর তেজস্বিতা আছে যে. 
[ আহাদিখের। পরিবর্তে নূতন ও  উৎকষ্ 

| তর. মত পরিস্থাপিত, করা . বড় সহজ 
ব্যাপার নহে । যখন পৃথিবীর দার্শনি-. 
্ ৃ কে ইহার খুচলিত ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন 
নর মতে সমর্থ হন। তখন এক প্রকার 

সামাজিক ধিপ্রবকাল উপস্থিত হয়। নু 

কালে লোকের গ্রতীতি ক্ষীণ, বুদ্ধিবৃত্তি কা. 

ধ্যক্ষম ও বিবেকশক্তি শিথিল হইয়। পড়ে । | 
যত দিন না আবার মানবমনে একটী নৃত্তন 
(মানবই হউক ব। উশ্বরিকই হউক) ধর্ছে 

বিশ্বাস সংস্থাপিত হয়,তত দিন এই বিষয় | 

ভিন্ন অন্য বিষয়ে যত কেন লেখ ন1, যত! 

কেন ভাঁব নী, তাহাতে মানবজাতির সাম- 

য়িক বই চিরস্থায়ী উপকারেরসস্ভাবন। নাই। 

মানবমনের বাহা অবন্থায় এরূপ গুরুতর 

বিষয়ে সম্পূর্ণ ওদানীন্য দেখিয়া,মিল্ মানব 

জাতির ভাবী উন্নতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ 

কিন্ত 

আজ কাল স্বাধীন চিস্তার ক্রোত কিঞ্িৎ 

হতাশ হুইয়। পড়িয়াছিলেন । 

প্রবল হওয়াতে, ইংগণ্ডের ভাবী মান- 

সিক উন্নতিবিষয়ে মিলের মনে কিঞ্চিৎ 

পরিমাণে আশার সঞ্চার হইল। . 

এই সময়ে মিলের পারিবারিক জীবনে || 

কয়েকটা মহতী ঘটন1 নংঘটিত হয়। | 
তন্মধ্যে ১৮৫১ থুষ্টাবধের এপ্রিল মাসে 

বিধব! টেলরপত্বীর সহিত তাহার পরি. 
মিল যদিও এই 

অপূর্ব রমণীর সহিত জীবনের কোন, 
সময়ে বিবাহবন্ধনে বন্ধ হইতে একান্ত || 

ণয় অর্ধপ্রধান। 

ইচ্ছুক ছিলেন, তথাপি তাহার! উভয়েই 
টেলরের অকালমৃত্যুন্ধপ মূল্যে এ সুখ. 
তয় করিতে খন প্রস্তুত ছিলেন না। || 
কারণ টেলরের প্রতি স্ঠাহার প্রগাঢ় 
ভক্তি ও তদীয়, পত্থীর গভীর অনুরাগ 

ছিল। যাহা হউক ১৮৪৯, খৃষ্টান্বের রি ৃ 

লাই স্মাসে ক শচনীর ঘটনা সংঘ 



হট উ প্রকাডরা চে ৪৪ ৪ উল রা! 

পু নিজ জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট শুভ নিষ্বর্ষণ 

|| করিতে অনুমত হনা। এতদিন চিন্ত, 

হৃদয়ভাব ও রন! ব্ষিয়ে যাহার সহিত 

সহভাগিত।ছিল,এখন হইতে জীবনের স- 

1 মস্ত ঘটনাতেই তাঁহার সহিত সহভাগিতা 

সংস্থাপিত হুইল ।কিন্তু সার্ধসপ্ত বমরকাঁল 

| শুদ্ধ সার্ঘপপ্ত বংসরকাল! এই রমণী- 
রত্বের অকাঁলমৃত্যুতে মিল. যে কি ক্ষতি 

অন্ুতব করিয়াছিঙ্গেন তাহ! অন্থুভবকয! 

ৃ হ্ব রে যোগিনী আমি ভাজিব সংসার ! 

বনবাসী হয়ে রব, সুধালে না কথা কব, 

মানবের মুখ আমি দেখিব না আর। 

| মনেতে বড়ই ঘৃগ! হয়েছে আমার। 

| হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংসার ! 

] এ ছার জীবনে আর কি সাধ তাহার ?. 
|... পতি যার আসে বামে, 

নাহি কথা নাহি হাসে, 
| দে যে গরে ভাঁল বানে, পরপরিবার। 

|| হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব মংসার! | 

|| আমার দুখের কথা নহে কহিবার |... 

|: কত তীরে সাধিলাম, 

| কত পায়ে কীরিলাম, ভেবে হ্াপদার। .. 
1] তবু মে দিন্র তরে হলো না আমার !. .. 
রি? হব রে যোগিনী আই ত্য্দিব নং সার! 

মাহারশন। টি 47 ১৬৬ 

| ট্ভ চি চিত অণু হইতে মিল্ | 

ূ 

[ মাত্র তিনি এই স্বরগম্ুখ ভোগ করিয়াছিলেন! 

| সে জধুপরেরি তরে কীদে অনিবার। 

শ্রাবণ ৯২৮২1 এ 
৯৬ জচ৪5৪৪৪৬৫৮ ০৬৭ ২৬ক৯ক৮০৪৫৮৫ ও ভরত ৪৪৪৪৪৪৪৬৮৪৬৪৩৬৫৪৬৩১৮০কদ৪ |. 

 পুর্ধে ও পরে এই লিগ | 
দ্বারা মিল, যে তাহার রচনা বিষয়ে 
কতদূর উপকৃত হুইয়াছিলেম, এবং | 
তাহার সাহচর্ষেয ভিনি যে কত অতুল | 
স্নখের অধিকারী হইলেন, তাঁহা তিনি 
গয়ংই বাক্ত করিতে অক্ষম ছিল্েম।' 
তথাপি আমরা আগামী বারে যতদূর সাধ্য 
তাহা কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিম 
পাঠকগণের তৃপ্তিবিধানের চেষ্টা করিব। 

ক্রমশঃ 1 

০০ সস্তা পাশে 

হর রে ফোগিনী আমি ত্যজিব সংসার ! 
কেন সে করিল আগে যতন আমার! 

. তাই সেত্াহারি তরে, 
আজিও কীদি অন্তরে, 

সে সুখ স্বপন মনে, জাগে অনিবার| 
দর দর ছুনয়নে বহে অশ্রধার! | 

হব রে যোগিনী আধি ত্যঞ্জিব সং সার | 

: পুরাব কাঁন্তার আমি কেদে একবার । রর 

গ্রাণতরে তারে ডাকি, 
 কীদাব বনের পাখী, ] 

দেখি পাখী কাদে নাকি, ছুখেতে আধার ] 
কেবল পাষাণ মন. মানব সবার। 

| হব রে যোগিনী আমি ত্যজিব সংার। ঃ 

মনেতে বড় স্ব! হয়েছে আমার ]. টি ম। 
বনের বাসিনী হব, 
" বাঁধিনীর সঙ্গে বব 

: গলা ধরে বকিদে কব; পতি ব্যাভার রা 
টন নীরো ম মনে আছে, দয়ার-সধশর 1. 

নী'আমি কাজির মংসার]: 1 | 



মি পপ নস্পরিিপ পা ৮ পা নয তে 

পা বণ ৯২৮২৭ 

[1 মহীশ্বা ডাঁরউগ্লিন জাহেব যে মত. 
ৃ প্রকাশ করিপ্নাছেন, ভাহার ইর্তিবৃতত 
[| অতীব কৌতুকাবহ। চিরন্তন সংস্কারের 
|| বিপরীত মত কত কষ্টসষ্টে অস্াসর হয় 

| লগ হইতৈ পারিবে। বিশেষতঃ যাহ 

[| সথলদষ্টিতে হুঃপিদ্ব বোধ হয় এবং 
|| যাহা ধর্শশাস্ত্ের বিরুদ্ধ. বলিগ়! ধিবেচিত 
|| হয়, দে মতের অন্থুকুল্লে যত কেন তর্ক 
|] থাকুক না, তাহার প্রতিষ্ঠা বহুকালের 

1 প্রয়াস ও পরীক্ষ! সাপেক্ষ ইহা সামানা 
টা বিশ্বপ্ষের বিষয় নহে যে ১৭৯৪-৯ খৃঃ 
[ অকে পৃথিবীর সর্ধ প্রধান তিনটি দেশে 
| যুগপৎ এই মহৎ মতের প্রথম আভান 

]| প্রকাশ পাইবে । . ডাঁরউদ্লিনের পিতামহ 

ৃ ইংলণ্ড, স্থপ্রসিদ্ধ কবি গেটি জর্্মণিতে 

|| এবং সেন্ট হেলেয়ার ফান্সে এই. কথ 

| সির সময় হইতে একভাবে রহিয়াছে 
0] এমন নহে, কিন্ত নান! পরিবর্তন প্রাপ্ত 
| হইয়া, জ্রমশঃ ক্বপাত্তরিত হ্ইয়াছে। 

টি তাহাদের মধ্যে ফরাসিস পণ্ডিত সেপ্ট 
মু হেলেয়ার বলেন, ধ্দিও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা 
শু নিবন্ধন এই সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; 

|] আতিপরজ্পরায় আর কোন পরিবর্তনও 
" | বগাস্তর হইতেছে না। তৎপরে উনবিংশ 

|| তাহা সেই ইতিবৃত্ত পাঠে বিপক্ষণ জ্দয়- 

| উত্থাপন করেন যে উদ্ভিদ, ও জীবগণ 

1 তখাপি তাঁহার বিশ্বাস ' এই যে বর্তমানে 

ছি ৬ শরথমে হি ইজ 

তেজ পি ০ লা আর দা ০. পপ ০ রা ৯ এ এ সি শপ সিডি, ২৯০ লী এ স্পসিস উহ. এ ৯৬ জলি পিসিশাাউজ পা 

ডিরউ়িের মত॥ 

_ ডারউয়্িনের মত ক 
(দ্বিতীয় প্রবন্ধ । ) 

ডি, 

্ 
ৰ 

প্কৃতিতবত লীমার্ক কয়েক খানি ৪ 
গ্রন্থে উক্ত মত সমর্থন করেন। তিনি | 

সর্বপ্রথম *্গষ্টাভিধানে নির্দেশ করেন; । 
যে কি জড় প্রক্কতিতে কি জীবগ্রক্তিতে | 
বত প্রক্রিয়া হইতেছে, ততসমন্ত চিরস্থায়ী : 
নিয়মের অধীন, সময়ে সময়ে এঁশী শক্তির | 
পরিচালনে সংঘটিত হয় এমন নহে । | 
অতএব তৃণ হইতে মনুষ্য পরাস্ত লমুদয় |. 
জাতি প্রাকৃতিক নিয়মাসথসারে, ভিন্ন ভিন্ন 
জাতি হইতে যথাক্রমে উদ্ভুত হুইয়াছে। 
লামার লেন, ঘি জাতি নকল পৃথক্। ৃ 
পৃথক স্ষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহাদের || 
আকার প্রকার, অবশ্থা কার্ধ্য প্রতৃতি 

সর্বতোভাবে বিসদৃশ ও বিভিগ্র বলিয়! 
বোধ হই। কিস্তু গ্রক্ুতিতত্ববিদেরা || 
অবগত আছেন, যে যখন কোনপ্রকার : 
জীব (যেমন “ম্তন্যপায়ী”) নানা জাতিতে ] 
বিভক্ত হয় এবং ত্বান্তর্গত জাতিগুলি | 
নানা! শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; তখন কোন্] 
বিভাগটিকে জাতি কোন্টিকে বা শ্রেণী] 
বলা উচিত, তাঁহা নিরূপণ করা নিতান্ত | 
দুক্ধর হইয়া উঠে। প্রত্যেক জাতি পৃথকূ, : 

পৃথক্ স্ষ্ট হইলে এন্সপ লন্দেছ ঘটিবার || 
বিষয় কি? পরস্ত যদি আমরা গৃহপালিত | 

জন্তদিগের রূপাস্তর পর্ধ্যালোচমা করিয়া || 
দেখি তাহা হইলে প্র্থতিতে এক্প রা .]. 

ভন কোন মতে অসম্ভব বোধ সয় না। 

পতিত পরিবর্ধন নানা কার 



0 উক্ত মতের অমর্থন করেন | তাহার সঙ্গে 

|] তিনি জাতিপরিবর্তনের বর্ণনস্থুলে জীবের 
| বাহ্যিক অবস্থাকে অধিক পরিমাণে লক্ষ্য 
1. করিয়াছেন। কিন্তু তিনি “ প্রান্তিক 
নির্বাচন,” প্রক্রিয়ার কতদূর ক্ষমতা তাহ! 

| বিলক্ষণ অবগত, ছিলেন। অত্তএব ম্যাথিউ. 

_জাহেবকে ডারউদ্লিনের এক প্রকার গুরু 
[| বলিলেও চলে। কিন্তু ভারউয়িন তাঁহার 

বর বকর 

| পুর্ধক একখানি পত্র লিখিলে, তিনি এই 
প্রত্যুত্তর দেন.)-_“যে গ্রাকৃতিক নিয়ম 

| অস্থুঘারে এক জাতি হইতে অন্য জাতির 
|| উৎগতি হয়, তাহা! আমার নিকট. এক 

প্রন্ঝার শ্বাতঃসিদ্ধ ; প্রগাঢ় গবেরণার ফল 

[ন্ছে। এই প্রান্তিক নিয়মের আবি- 
এ) ছি রা. বিয়ে ডারউযিন মদগে্া অধিক | 

লা পপ পাপ সস পল ধরি র্ রস রথ 

তত) ১ ১৪5: ডি 07154 28:,2 )। ৪ পলিসি ৮] ৮৭ ০০০: শি নি পপির 

[১৬৮ কটি আর্্যদর্শন । শ্রাবণ ১২৮২। | 
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সংঘটিত হয়। কতক আবহাওয়া, থাদ্য- |. কৃতকার্য হইয়াছেন। ডারউন্িন অল্পে ] 

প্রস্ৃতি প্রাকৃতিক কারণে, কতক জর অন্নে অতি সাবধানে যুক্তিও ব্যাপ্তিজ্ঞানকে | 
| জাতির পরস্পর সংসর্গে, কতক বা 'অভ্যা-; আশ্রয় পূর্বক: নান] বিষয়ের পরীক্ষা ক ] 
' সের গুণে ঘটিয়। থাকে। কিন্তু লামার্ক : রিয়! জ্রমশঃ এই মহৎ আবিষ্িমা কার্যে ] 
(পরিশেষে একটা নিতান্ত অযৌক্তিক ম- | অগ্রলর হইয়াছেন কিন্তু আমার নিকট | 
তের পোষকতা করেন। তিনি বলেন. | আবিষ্ধি,য়া বলিয়। গম মান হয় নাই। 

| যখন দকল জাতিই অধম হইতে ক্রমশঃ 
| উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তখন এরূপ 

| সিদ্ধান্ত অপরিহার্ধ্য যে, যে সকল নিতান্ত 
হঁন জাতীয় জীব ভূমগুলে অদ্যাপি দৃষ্ট 

1 হয়, তৎসমস্ত 'অধুনা আপনা হইতেই 
উদ্ভুত হইতেছে; তত্তৎ স্থলে ক্রম প্রাছু- 
 ভাবপ্রথালী আর খাটিতেছে না। 

। আমি প্রকৃতির সাধারণ কার্য্যকলাঁপের | 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই স্থির করিয়াছি ] 
যে জাতিসকল হইতে উৎ্রৃষ্টতর জাতি- 
পরম্পরার স্থপ্টি হইতেছে । আমার নিকট ] 
এই ঘটনাটি স্বতঃমিদ্ব। আমার বিশ্বাস ] 
এই যে এই প্রাক্কৃতিক প্রক্রিয়াটী একবার 
্ষ্টাভিধানে নির্দিষ্ট হইলে, কোন কুসং- 
স্কারহীন বাক্তি ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা করি- 
বেন ন।।৮ ৃ 

তৎপরে ১৮৪৪ অন্দে « সৃষ্টির চিহ্া- 
বলী” নামক একখানি পুস্তক প্রচারিত (| 
হয়। এই গ্রন্থে রচয়িতার নাম উল্লিখিত 
হয় নাই। ইহাতে জাতির অনিত্যতা ও 

পরিবর্তনশীলতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

কিন্তু গ্রন্থকার ইহাও বলেন ঈশ্বর প্র- 
ত্যেক জাতীয় জীবকে এমন একটী শক্তি 
প্রদান করিয়াছেন যে, তন্নিবন্ধন তাহার রঃ 
আকার প্রকার জীবনাদির পরিবর্তনসংঘটিত || 
হইয়! ক্রমে সম্পূর্ণ রূপান্তর সংঘটিত হয়। .] 
এই ঈশ্বরদত্ত পরিবর্তপ্রবণতা শকি না | 
থাক্ষিলে, কেবল বাহ্যিক অবস্থার গ্রভে্ব | 

অনস্তর ১৮৩১ অব প্যাটি ক ম্যাথিউ 

ডারউয়িনের বড় মতভেদ নাই | ভবে 

নিকট আপনাকে: খণী বলিয়া স্বীকার 

গ্রন্থে প্রগাঢ় গাতিত্বের পরিচয়: পাওয়া | | 

যায মা 90 অনেক ছলে জা চা 

গরযুক্ধ এক জাতি হইতে জাতান্তরের | . 

পরাহুর্ডাব সঈম্ভবপন্ন বোধ হয় মা) এই রঃ 
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| | এ পক ভীত ও উন রচনার গুণে' 
| বিলম্বে সর্বত্র সমাদৃত "হইল এবং 

] অপেক্ষাকৃত অধিক বিশ্তদ্ধ ও উন্নতমতের 

শ্রচারার্৫থ সোপান করিয়া দিল। * 
অনন্তর ১৮৫২ খূ অকে মার্চ মাসে সু 

প্রসিদ্ধ দার্শমিক হার্বার্ট ম্পেন্সার “ৃষ্টি ও 
[ গ্রাছর্ভাব” নামক প্রবন্ধ প্রচার করি 

| লেন। তিনি বলেন, অবস্থার পরিবর্ভন 
 অস্থসারে জাতি সকল পরিবর্তিত ও রূপা- 
স্তরিত হইয়াছে। যখন অবস্থাভেদনিবন্ধন 
] গৃহপালিত জন্তুর এত পরিবর্তন হইতেছে, পু 
|| যখন অবস্থাতেদ নিবন্ধন একটা ক্ষুপ্ব বীজ 
হইতে গ্রকা্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইতেছে, 
| যখন অবস্থানেদমিবন্ধন শোণিতশুক্রের 
| পরিণামে আশ্চর্য] মানবদেহ উদ্তুত হই- 
তেছে, তখন ভূমগ্লে নূতন জাতিপর- 

 ম্পরার উৎপত্তির জন্য কেবল ভৌতিক 
|]. প্রক্রিয়া! পর্ধ্যাপ্ত হইবে না, এঁশিক সৃষ্টি 

নামক একটি নূতন প্রক্রিয়ার আশয়গ্রহণ 
করিতে হইবেক, এপ তর্ক নিতান্ত অ. 

0 মুলক। ন্পেন্সার সাহেব আরও আপত্তি- 
| করেন যে, জাতি সফল পৃথক্- পৃথক্ স্থষ্ট 

দি হইলে, কোন্থুলি জাতি, কোন্গুলি বা 
1 এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, 

টা আরও দেখ, যদিও অনেক জাতি ভূমণ্ডল 
| হইতে কাণে লব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখ পি 

বর্তমান জাঁতিপরষ্পরার নিয় হইতে নির্ন- "| তর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃখলা ঘেরপ 
বু দ্ধ রযাছে, তাহাতে কিক ও প্রা. 

৮২৬ ৭৮ শিট 

৮৯১৮৮৬৯০০৮০ পপ শিপ হি উত রর চর কওজ ধরতে 

রা | নমুবা সৃষ্টির গরথম গে | 

০ 
তা লইয়া এত্ত িস্টাদ ঘটিত না। 

যেরূপ, অন্যান/ জাতির: দেহেও সেই 

সরীহ্থপের উৎপাদন করিলেন, তৎপরে | 
কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মৎদাঙ্গাতির | 
সষ্টি করিলেন, অনত্তর তির্ধাক্ জাতি 
হথজন করিলেন, একগ অনুমান অপরি- 
হার্্য হুইয়। পড়ে। কিন্তু এই প্রকার ] 
ষ্টিকপ্পনা গৌরবমাত্র এবং যুক্তি ও | 
ৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ । ৃ 

৯৮৫৮ অঞ্ধে ওয়ালেস ও ডারউয়িন 
লিশীয়সীয় সভার পত্রিকাতে প্রবন্ধ লি- | 
খিয়৷ “ প্রার্কতিক নির্বাচন» প্রক্রিরা! | 
প্রতিপাদন করেন। তৎপর বতসর অধ্যা- || 
পক হকৃনলি ও ড.ক্তার হুকার উক্তমতের ্ 
অন্থমোদন করেন। ১৮৫৯ অব্বের নবে- | 
ঘর মাসে ডারউরিন সাহেব « জাতির | 
নিদান” নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। তা] 
হাতে প্রান্কৃতিক নির্বাচন ও ক্রম প্রাছু রঃ 
ভাব প্রক্রিয়া সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে || 
কি প্রকার যুক্তি দার উহা সমর্থিত হই: |; .. 
য়াছে, গত' সংখায় তাহার আভাস দেওয়া. | রা 
গিয়াছে। সম্প্রতি কিনধপ প্রমাণ পরীক্ষা ]া . 
দ্বারা বানর হইতে নরের প্রাহুর্াব প্রতি: | | 
পন্ন' ০ তাহার উল্লেখ করা ই] 

মানবদেহের আস্তর়িক গঠন ও ধা ]. 
সকল পর্য্যালোচনা, করিলে. দিতির | 
সঙ্গ সপ্পূর্ণ লৌদাদৃষট বোধ হয় মাংস: |. 
গেশী; খিরা- শোগিত প্রভৃতি মরদেহে | ৰা. 

প্রকার।।, অধিক কি মিকেরও, অবস্থা, ্  | 
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| ৃ সর্বত্র মান দেখা য়) প্রভেদের মধ্যে 

মানবদেহে পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক; 

| তির্য্যকদেহে অল্প; পরস্ত নিরুষ্টজাতি মান' 

| বের ন্যায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় 
ও উভয়েরই. ক্ষতসংরোধ এক প্রকার 

উষধে জমাহিত হয়। মন্ুয্য স্তন্যপায়ী 
জাতির অস্তভূক্তি। অপরাপর স্তন্যপায়ী 

|| জন্তর সন্তানোৎপাদন ক্রিয়া মন্গুষ্োর 

|| বংশবিস্তারকার্ধ্য অপেক্ষা পৃথক নহে। 

| খাদ্যের গ্রহণ ও পরিপাক এবং ভন্নিবন্ধন 

] শোগিতাদির উৎপত্তি মন্তুষ্যে ও অন্যান্য 
জন্ততে অভিম়। গর্ভীশয়ে শোণিতশুক্র গ্র- 
থমে যে অবস্থার থাকে, তাহা মন্তষ্যের ও 

_॥ নিককষ্টদাতির পক্ষে একরূপ। কুকুর, বিড়াল, 

..] অশ্ব, বানর প্রভৃতির প্রাথমিক ত্রণ এবং 
. | মানুষের প্রাথমিক ভ্রণ এ উভয়ে কোন 
0] ইতরবিশেষ নাই, সম্পূর্ণ একাকার। ভ্রণ 

২. ]| বকল যত বৃদ্ধি প্রাণ্ত হয, তাহাদের মধ্যে 
এ 0 তত প্রভেদ লক্ষিত। তথাপি কেবল 

বৃদ্ধির চরম কালেই মানুষের ভ্রুণ ও বান- 

এ]বিত্ব বৃদ্ধির প্রথম ও মধ্যম অবস্থাতে 

১ | একটা কুকুরের ভ্রুণ হইতে মানুষের ভ্রণ 

এ. যত বিভিন্ন ব বানরেরও ভ্রণ তত বিভিন্ন 

0 হয়। ইহাতে অন্থমিত হইতে পারে, 
0 যে অন্যানাক্জাতি অপেক্ষা বানরের সহিত 
| নরের সনঘন্ধ ঘনিষ্ঠ ও অব্যবহিত। কেবল 
| দেহের আত্যন্তরিক গঠন ও প্রত্রিয়া স 
0 বন্ধে কেন, অন্যানা বিষয়েও, আশ্চরঘয | 
২] সাদৃশা রহিয়াছে। মানবের ন্যায় নিরষট 
| আতিনও পাট য় আছে। ুখদুঃধ- 

: আধ | 

নু বের ভ্রুণ সুস্পষ্ট বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায়) ; 

হইল ন। 

, শা ১২৮২ |. 

৪৭ একস ৪৪৪৪ক দজাড লেড ৯৩ তক রপারামান কক কাখ ৪৪৪৪ 

বোধ, ভয় দনেহ, অপত্যন্েহ পরতৃতি 

অস্তরিন্্িয়ের কার্ধ্য সকল সর্বদাধারণ।. 

বিশেষতঃ তির্যক্জাতির মধ্যে উচ্চশরেণীস্থ || 
জন্তগণ মন্ুষযর ন্যায় স্ৃতি, অভিনিবেশ, 

কল্পম1, স্বপ্নগ্রবণত, 

বিশ্ব, কৌতুহল গর 

পৃত হুইয়। থাকে । “কু 

বানর প্রভৃতি জস্তর রঃ মনে করিলে, 

রং 

স্বৃতি দ্বার! ব্যা" |! 

+হত্তী, বীবর, || 
এগ পর 6 পরি কীতি পরশে 

কত ৬ পানি ই পাশ ৩ ই শা পানি জী? 

পাঠক এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পরীক্ষা || 
প্রাপ্ত হইবেন। সমুদয় মানসিক বৃত্তির | 
মধ্যে বিবেচনাশক্তি প্রধান। কিন্ত গ্র- | 
কৃতিতত্ববিগণ জবগত আছেন, যে উচ্চ || 

'শ্রেণীস্ছ তির্যযক্িগের অন্ততঃ কিছু পরি- 
মাণে বিবেচনাশক্তি আছে। তাহারাও | 

কোন কার্য্য করিবার পূর্বে অবস্থাভেদে প্র ২ 

পৃথক্ পৃথক মতলব অবলম্বন করিয়। | 

ফল বলিলে চলে না। 

গুণে অবস্থাতেদে কাধ্ধ্যভেদ নির্ববাচন করা 

সম্ভব নহে। 

নহে / 

সন্তান, 

তথাগি এরূপ আপত্তি হইতে পারে ৃ 

যে এই সকল সাদৃশ্য থাকিলেই পর্যাপ্ত | 
। মন্ষ্যে ও নিকৃষ্ট জাতিতে | 

এত গুরুতর প্রভেদ আছে, যে এক্ষের |. 
উদ্ভব অন্য হইতে কোন মতে সম্ভব | 

ক্রমিক, উন্নতি, য্যবহার, | 

অগ্নি সারা কার্য সাধন, অন্য অস্ত বশী- 
করণ, অর্থ সংগ্রহ ও ধনাধিকার, ভাষা" || 
টি, আত্মন্তান, নির্ধারণশক্তি, ব্যাণ্ি- | 
ভান, শোভাঙুভাবকতা) ক্কতজঞতা, রহ- | 

ঈশরততবজান, স্বযজান,| 

থ|কে। তৎসমস্তই সংস্কারের ([0800090) ] 

কারণ সংস্কার 

ক কু এ দে 

পা পি পাক? 
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০০০ 

ূ প্রভৃতি কেবল ম্ুষোরই আছে? . এবং 

|| তরিমিত মনথয্য তিথ্যক্. জাতি হইতে 
| সম্পূর্ণ গৃথক্ বলিয়া! পরিচিত হইতেছে। 

 বুসমানে ও ইংরাজে কি তদপেক্ষা অল্প? 

হু টু 

রি ৫ ্ ০ নি কি ্ প ৯৯২ শ্রিসিরিত ্ঃ সি ২ সপ পা সপ. সস - ্ঃ দে 

সী শা শশী সস না শপ নর ্ 

উদ্তত আপত্তির খণ্ডনাথ আমর। বনু 

| আড়ম্র, করিব না। মনুষ্য ও নিকষ 
জাতির মধ্যে যে মহৎ অন্তর আছে, 

তাহ কে অস্বীকার করিবে? কিস্তু বিবে- 
চন! করিয়া! দেখা উচিত, যেমন মন্গৃষ্যে 
ও ইতর জন্ততে প্রভেদ আছে, তেমনি 

মন্ুয্যের মধ্যে ও ইতর জজ্ঘর মধ্যে 

পরম্পর প্রভেদ আছে.। বাঁনরে ও নরে 

বিস্তর প্রভেদ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক 

দিকে বানর ও অসভ্য বুসমানকে রাখ, 

আর এক দ্বিকে গর্দভ ও বানরকে রাখ, 

এবং অপর দিকে বুলমান ও ইংরাঁজকে 

রাখিয়া! দেও । দিয়! বিবেচনা! .করিয়! 

বানরে ও বুমমানে যে গ্রভেদ, 

না গর্দভে ও বানরে তদপেক্ষা। অল্প? 

বুসমানের ন্যায় বর্ধর জাঁতি হইতে যদি 
ইংরাজের মত স্থুসভ্য জাতির উদ্ভব সম্তব- 

পর বোধ হয়, তাহ হইলে মিম্পানুজি 
নামক স্ববুদ্ধি বানর হইতে বুসম|নের 

এ] উৎ্পতি.কেন অসম্ভব হইবেক, বুঝিতে 
[পারা যায় না। বানর অস্ত্র নির্মাণ করিতে 

পারে না সত্য,কিন্ত ুদধার্থ ও নারিকেলাদি 
| ভঙ্ষণর্থ উগলখও ব্যবহার করিয়া! থাকে। 
-. || গৰ্তশান্ত বা. দর্শনশান্ সন্ধীয় গ্র্নের 
0] উত্তর দান, তাহার পক্ষে 'অমস্তষ, কিন্ত 
| কিন্ধপ ্ রণালীতে কার্য. করিলে, একটি 

ছা রক্ষিত উদ্যান হইতে ছা ফল অপ- 
১০০ 

৪ 
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হরণ করিতে পার! যায়, তাহা স্থির; ৰ 
করিতে সে অক্ষম নহে । বানর বিশ্বরচ-। ূ 
নার মনোহর কৌশল অবগত হহে, কিন্তু । 
বানরীর রঙ্গিন ত্বকৃ. ও কোমল লোমাব- 
লীর সৌন্দর্ধ্য নির্বাচনে কোন মতে 
অপটু নহে। সে সুষ্পষ্ট শব দ্বারা কথা 
বার্তা কহিতে পারে না| বটে, কিন্তু 

ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি করিয়া ম্বজাতীয়ের || 
নিকট নিজের মনোগত ভাব ও অ. 
ভাৰ ব্যক্ত করিয়। থাকে । বানর মন্গু- 

ষ্যের ন্যায় নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষ। অবগত 
নহে, কিন্তু শ্বদলের রক্ষার্থ জীবন পধ্যস্ত 
বিসর্জন করিতে উদ্যত হয় এখং বিপর্ন 
অগ্ুচরের শাবকগুলির ভরণ পোষণের 

ভার গ্রহণ বিষয়ে পরাঞ্থুখ হয় না। এই- 
রূপ উচ্চশ্রেণীস্থ বানরের সঙ্গে নিতান্ত 
নিয়গ্রেণীস্ক বর্ধরেরও বিস্তর গরভেদ 

আছে। নিয়তম বর্ধর উলহ্দেহ, মৃগ- 

ূ 

রী ৬. 

জীবী ও গুহাশায়ী হইলেও অগ্নি ও 

অস্ত্রের ব্যবহার জানে এবং অন্য স্বস্তর। 
ব্শীকরণে সক্ষম। ঈশ্বরতত্ব তাহার মনে 

স্থান গ্রাপ্ত না হউক, দে অবৃশ্থ ভূত, 
প্রেতও দৈত্য দানবের তয় করিয়। থাকে। ) 
কিন্ত ঈদৃশ বর্ধরের সঙ্গে সভ্যতার চুড়ামনি* ] 
স্বরূপ ইংরাজের তুলনা করিয়া দেখ | . 
এতদুভয়ে কত গ্রতেদ বুঝিতে পারিবে? ূ 

এবং সেই প্রভেদ বানর ও বর্ধরের 

মধ্যে ষে গ্রভেদ আছে. তদগেক্ষ! অধিক, | 

কি অল্প, কি. সমান, তাহারও. মীমাংস। ৃ 

করিতে সক্ষম হইবে। . .. ] 
| আমরা নিকষ জাতির, ম্ধা ছল | 

উর 
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ক 

একটি ৃষ্স্ত 'দিতেছি। তাহা বন 

| করিলে, বানর ও নরের প্রঙ্দে দর্শনে 

0 বিশ্বিত হইবার তত কারণ থাকিবে না। 
| গ্রক্কতিতন্ববিদের|! পিপীলিকা ও. ককম 

নাঁমক কীটকে এক জাতীয় বলিয়া নির্দেশ 
0 করেন। স্ত্রীককস শৈশবাবস্থায় শুণু 

0 দ্বারা একট! ক্ষুদ্র বৃক্ষে সম্মিলিত হয় ও 
| তাহার রম নিঃসারণপূর্ক পান করিতে 

|| থাকে। তার পর ডিম্ব প্রসব করে; কিন্তু 

সে হ্রান, হইতে নড়িয়া কখন অনাত্র 
যাইতে গারে না। কপ জাতির জীবন 
এইদ্ূপে অতিবাহিত হয়। এখন পিলী- 

| কার জীবনচরিত বর্ণন করা যাঁউক। 
| পিপীল্লিকারা পরম্পকে খপরাখপর জানা 

ইয়| থাকে, কোন একটি কার্ধ্য নির্কাহার্থ 
অথবা কোন প্রকার ক্রীড়া করিবার 
নিমিত্ত অনেকে একত্র সমবেত হয়। 

] তাহারা আবাসের জন্য প্রশস্ত গৃহ নি- 

রণ করে, গৃহ মার্জন করে, এবং রাত্রিতে 

| গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রহরী নিযুক্ত 
|| করিয়া রাখে । তাহারা রাস্তা প্রস্তুত করে, 

" | এবং সময়ে দময়ে নদীর নিয়ে মুড়ল 
1 0150) নির্মাণ করির! রাখে। ভাঁহারা 
| বদলের জন্য খাদ্য জংগ্রহ করে, এবং 
|| যখন এমন কোন বৃহ্দাকার খাদ্যপ্রবা 

| আনয়ন করে, যে তাহা দ্বার দিয়া প্রবে' 
[ শিত হইতে পারে না, তখন দ্বার ভগ্ন | 

| করিয়া উহা আবার দিম্মাণ করিয়া লয়। 
| পিগীলিফায়া রীতিমত শ্রেণীবন্ধ হইয়া! 
| যুন্ধার্থ অগ্রদর হয় এবং সমাজের | 

ৰ হিতার্থ প্রাণি পর্যাস্ত বিমর্জন ' করিতে 
পপ 
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1 ৫ 

খ্ত্রেই এরূপ গ্রতীতি হইবেক যে, গ্রভেদ 

. ্রদর্শন- করিতে পারিতেছেন না| তিনি || 

উদ্যত হয়। তাহারা .বন্দীগণ ধরিয়া ] 
আনে। তাহারা নিয়মপুর্বরক উপনিবেশ || 
স্বপন করে. এবং আপনাদের ডি | 
গুলি গৃহের মধো শুষ্ঠ ও গরমস্থানে || 
রাখিয়া দেয়, কারণ তাহা হইলে, ডি ] 
গুলি শীঘ্র স্ক্টিত বুবেক। ইত্যাদি || 

অতিবাহিত হয়। এখন দেখ কপ | 

ও পিপীলিকায় ধত প্রভেদ। এইই | 

প্রভেদ, কি বাঁমর ও নরের মধ্যে যে | 
গ্রভেদ আছে, তদপেক্ষা অল্প না অধিক? || 
অতএব এখন কুসংস্কীরবর্জিতচিত্ব মা. 

অপ্পই হউক আর অধিকই হউক) 

উহ] কেবল জাতীয় উৎকর্ষ ও নিকর্ষের | 
নিয়ামক হইতে পারে) উত্পত্তি বিষয়ে ] 

সম্পূর্ণ পৃথক. প্রণালীর এতিপোষক || 
হইতে পারে না। . পৃথক হৃষ্টিবাদীরা | 
একথা বলিতে পারেন ষে, “ন্ডারউয়িন 
স্বমতের সমর্থনার্থ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

যদি অতীতের ইতিহাস বা বর্তমানের || 

পরীক্ষা দ্বারা এরূপ দেখাইতে পারিষ্ছেন্ | 
ঘে এক জাতি অন্য জাতি হইতে উদ্ভৃত রা 
হইতেছে কিস্বা হইয়াছে, তাহা হইলে | রি 
তীহার কথায় বিশ্বাস করিতাম) নতুবা রর 
গুন্ধ সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া 
একটাচিরন্তন মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তীত |. 
নহি এই আপত্তিকারীনিগ্ে ভারউররিন 
াহেব রলিতে পারেন « “আপনারা যে 
বলেন যে জাতি বক্র. পৃ পৃথক |. ০০ 



নু হইয়াছে, তাহার কি কোন প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ দর্শাইতে পারেন। আপনার! 

|| অন্যকে প্রমাণের জন্য গীড়াগীড়ি করেন 

কিন্তু নিজ্বের বেলা কোন প্রমাণের আঁব- 

শ্যকতী বিবেচনা করেন ন1। ইহা ঝঁড়ই 
আশ্চর্য কথা । আপনাদের মত চিরন্তন 

|| বলিয়। গ্রাহ্থ; আর 'আমাঁদের মত আধু- 

নিক বলিয়া অগ্রাহা, এরূপ তর্ক চলিতে 

পারে না। জ্যোতিঃশান্ত্রে টলেমির মত 

পুরাতন, আর কোপার্নিকসের মত নুতন। 
তকে কেন টলেমির মত পরিত্যক্ত ও 

 কোঁপার্মিকসের মত সর্ধত্র সমাদৃত 

হইল? পরস্ত স্থ্বীবর হুম্বোণ্ট গণন| 
করিয়া দেখিয়াছেন, ভূমণগ্ডলে ৩২০,০০৮ 

[ঠজ্বাতীয় জ্বী ও ২,০*০, *০০ জাতীয় 
 উত্তিদ,আছে। এই সকল বর্তমান জা- 
] তিতে যদি খিলুগ্ত জাতি সমূহ যোগ করা 

| যায়, তাহা! হইলে উত্তিদেও জীবে সর্ব 
| শুদ্ধ অন্যান এক কোটা জাতি হইয়া গড়ে। 
এখন প্রশ্ন হইতেছে,ছুই পক্ষের কোন্পক্ষ 
অধিক সম্ভবপর সৃষ্টিকর্তা এক কোটা 
|| বার পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, না 

] জাতিপরষ্পরা নিক্ষ্টতর জাতি হইতে 
| পর্যায়ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে? দৃষ্টান্ত কি 
] বলিয়া দিতেছেনা যে বর্তমানেও এক 

| 'জাতি হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, উৎপন্ন 
হইতেছে 1. ১ 
| এই সকল শ্রেণী যে কালে পৃথক পৃথক্ 
'জাতিরপে পরিণত হইবে তাহাতে লচ্দেহ 

| করিবার কি কোন কারণ আছে? গর্ত 

| ]. ওতাঙ্ষ কষ পরাণ সর সম্ভব নহে, রব 

সত ও নহে। জ্যোতিষ, রগায়ণ গ্রভৃতি 

শাস্ত্রে সর্বত্র প্রতাক্ষ প্রমাণ লঙ্ধ হয় না, 
বরং অনেক স্লে প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ ও 
আপাততঃ অসম্ভব' বিষয় সকল নিঃসংশয় 
রূপে সমর্থিত ও পরিণামে সর্ধাত্র পরি- | 

গৃহিত হইতে দেখা যায়। যাহা যুক্তি ও 
অন্ুমানে পাওয়া যায় এবং যাহা প্রাক 

তিক নিয়মের বিরুদ্ধ নহে, তাহাই বি- 

স্বাসযোগা ও অবলম্ুনীয়। এখন জিজ্ঞাস! | 

ঝরা যাইতে পারে, ক্রমপ্রাছুর্ভাববাদের 

অনুকূল যুক্তি আছে কিনা এবং. তাহ! 

কোন প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ কি না? 

কিন্তু ইতিপূর্বেই সপ্রমাণীকত হইয়াছে | 

যে, এই মতের অনুকূলে অনেক ফুঝ্ি | 
আছে এবং ইহা অদ্যাপি পরিজ্ঞাত তাবৎ | 

প্রাকৃতিক নিয়মের অম্নযাযী। তবে 

ইহার গ্রহণ বিষয়ে এত সঙ্কোচ ও সংশয় ) 
কেন? এখন প্রত্তিবাদীকে জিজ্ঞাসা কর। |] 
যাইতে পারে, তিনি যে জাতির পৃথক | 

সৃষ্টি মানেন তাহা কিরূপ এবং প্রথমস্থষ্ট 

জীবগণের পৃথিবীতে আবির্ভীবই বা কি 
প্রকারে হইল?. তাহারা কি আশ্মান 
হইতে পতিত হইল, না! ভূমি ভেদ করিয়া || 

উথ্িত হইল? অথবা! বাইবলের মতান্গ- 

সারে বিধাতা পৃথিবী হইতে মৃত্তিক! গ্রহণ || 

পূর্ধক বুস্তকারের ন্যায় এক একটা জীব] 
গড়িলেন? যদি এই সকল প্রকারে টি 
ক্রিয়া অসম্ভব হয়, তবে কোন্ প্রণালীতে 
সম্ভব, তাহ! পৃথক্ষ্টিবাদীকে বলিয়! 
দিতে হইবেক। কিন্ত আমরা অনুমান ] 

ফিরি বিষয়ে তাহার দিনেই 



বৃদ্ধি করিব না? কিন্তু উপসংহারে সাধা- 

রণের একটী কুসংস্কার দুর করা উচিত 

বোধ হুইতেছে। ডারউয়িন সাছেব স্পষ্টা- 
| ক্ষরে একল নির্দেশ করিতেছেন নণ, যে 

বানর হইতেই নরের উৎপত্তি হইয়াছে । 

তবে ইহা নিশ্চিত যে জাতিপস্পরার মধ্যে 
বানরের স্থিত নরের সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষ। 

| ধনিষ্ঠ। হয়ত বানর হইতে অন্য কোন 
| উৎরুটতর অন্ত উদ্ভূত হইয়া মানবের 

ূ উৎপাদন পূর্ধ্বক মপূরণরূপে বিলুপ্ত হই- 
ক্লাছে। কিস্ত এরূপ ঘটনা অসম্ভব না 

ূ হইলেও ইহার কোন নিদর্শন অন্যাপি 
প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক 
ৰ সাক্ষাৎ সন্বপ্ধেই হউক আর পরম্পরা 
| ্ বন্ধেই হউক বানর হইতে নরের যে 
উত্তৰ, তাহা ভারউয়িনের ঞ্রবজ্ঞান। 

|| বানরের সন্ধে যে নরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে 
| তাহা প্রাচীন ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল 

|| না। নর শব্দ হইতে বানর শবের উৎ- 

পাস 

জরি দির রিজিয়া 

ইরা 
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কৌমকগ নিশ্চয় জ্ঞান নাই; 

|| অসম্ভব | * 
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থাকাও [ পতি এবং বানর শবের অর্থ যে নরসদৃশ, | 

আমরা এই প্রস্তাবের আয়তন আর | দের পূর্বপুরুষের! বানরকে হেয় জ্ঞান | 

তত বলবিক্রম এবং 

রিতেম না। মনুষ্যের জাত্যভিমাঁন বড়ই | 

আবগ ৯২৮২ ) 

| তাহা স্প্উই প্রকাশ পাইতেছে । আঁমা- || 

করিতেন না| তাহা! হইলে রামায়ণকধি | 
ইঞ্জীদিদেবের বরাত * বানরজাতিয 

দের তত সমাদর ্ বর্ণন ক্করিয়া ভাঁর- 

বামীর নিকট প্রতিষ্ঠাভাঙ্গন হইতে পাঁ- | 

প্রবল; তন্নিমিত তিনি প্রান কালে 
আপনাকে দেধ-অংশে উৎপন্ন বলিয়া! বর্ণন 

করিতেন এবং অধুনাও নিকৃষ্ট জাতি হ- 
ইতে উদ্ভুত বলিয়া স্বীকার করিতে পরা- [ 

আখ হন। সাধারণ লোকে এক্প করে ূ 
করুক, কিন্ত ইহা সামান্য বিশ্বয়ের বিষয় 

নহে যে প্রকৃতিতত্ত্ববিদের মানব ও 

অন্যানা স্তনাপায়ী জন্তর আকার প্রকার 
শ্বভাবাদি অবগত হ্ইয়াও এন্প অভি" 
মানের ও কুসংস্কারের বশবর্তী হইবেন। | 

যাহা হউক যেদ্রিন াহাদের মন হইতে 
এরূপঅভিমান ও কুসংস্কার তিরোহিত হই- 
বেক, সে দিন বড় দূরবর্তী নহে। 



ভাঁর-ভবর্মবিষয়ক অনান্য যাবতীয় প্দী- 

| থের নাঁয় জৈনধর্মের উৎপত্তি, প্রাদুর্ভাব 

ৃ ওবিস্ত-তি প্রভৃতি ৪ গাঢ় তমসাক্ষন্ন। অন্যন্য 

ৰ নানাবিধ দর্শন ও ধর্মপ্রণাঁলীর ন্যায় 

| জৈনধর্ধাবিষয়েও বছসংখ্যক প্রস্থ দেখিতে 

| পাওয়া ফাঁয় বটে, কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে এই 

| শরস্থসমূছের কোম অংশেই দৈনধর্্ের 
| গুরাবৃত্তাদির বিষয় প্লিপিবদ্ধ হয় নাই, আঁর 

] রচনাগুলির তাঁৎপর্যযপর্যযাল্যেচন! করিলেও 

| কোন এঁতিহাসিক রহসোর আন্ুমানিক উ- 
| মেষ হইতে পারে না। তবে কেবল এইমান্্ 

বুঝিতে পারা যায়, 'যে আর্য্যদিগের দ্বারা 

[| প্রণীত ও প্রকাশিত ঘাবতীয়প্রকার 
 ধর্মপ্রণালী অধুনা গ্রচলিত আছে, 
| জৈনদিগের ধর্গ্রণালী ততৎসমুদয় অপে- 

| গাই অধস্তন।  'জৈনগ্রস্থসমূহে যেসকল 
ধর্ম ও দর্শনের বিষয় উল্লিথিত আছে, এবং 
মূলনুত্রাদির প্রাতিবাদ করা হইয়াছে, 
। 
1 
£ 
। 
॥ | আর জৈনমহাঁপুরুষদিগের নাম ও কীর্তি 

চিরপ্মুরণীয় করিবার 'উদ্গেশে উপাসকেরা 

|| যে সকল বীর্তিস্তভ, মান্দির, স্তপ গ্রভৃতি 
 শ্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন, তন্দর্শনে উপরি- 

| উল্লিখিত সিদ্ধান্তের নিঃসন্দেহরপ প্রতীতি 
| হইতে পারে। এতভিত্র জৈনদিগের 
0 শরসথাদিপাঠে উহাদের উৎপত্তিকাল ও 
*.  খ্রাচীনত্বাদির বিষয়ে আর কোন প্রকার 

সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে পারা যার না। 
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যৎকাললু শ্রীসদেশীয় মেগাস্থিনিষ চন্দ্র | 

কক ৬ তপব (৯৮৪ ৩৩৬ বার 
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কোন কোন প্রত্বকম্জ গণিত এরূপ লি. 
দেশ করিয়া থাকেন যে, পার্শনাঁথ 
জৈনধর্শের প্রন্ত উদ্তাবরিতা, . কারণ 
পাশ্বনাথের জীবনবৃত্তবিষয়ে যে সকল 
উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়, তত্সমু- 
দয় তাহার পূর্ববপুরুষদিগের বিষদ্বে 
রচিত ইতিহাসাঁদি অপেক্ষা অনেকাংশে ] 
সম্ভবপর । এই মত অভ্রাস্ত বলিয়া | 
বিশ্বান করিতে হইলে, অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হুইবে, যে থৃষ্টের অস্ততঃ আঁট | 
শত বৎসর পূর্বে জৈনধর্থের প্রথম সমু- ৃ 
ভব হইয়াছিল। কিন্তু অধুনাঁতন কাঁল | 
হুইতে প্রায় তিন সহত্র বৎসর পুর্বে 
যে এই ধর্্ের প্রথম সমুদ্ভব হইয়াছিল 
ইছা সপ্রমাণ করিবার জন্য কিছুমাত্র | 
অনুকূল তর্ক দেখিতে পাওয়া! খায় না, 
পক্ষান্তর শ্রই বিষয় উপলক্ষে যাহা 
কিছু বাতিরেকী ও পারম্পুরিক প্রমাণ 
দেখিতে পাওয়া যায়, ভন্দর্শনে উক্ত 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করাই |. 
প্রশদ্যতর বলিয়া তত্বলিজ্াঙ্র হৃদয়ে | 
নিশ্চয় প্রতীতি জন্িয়] থাকে | | 

কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, || 
যৎকালে মামিভোনিয়ার অধীশ্বর মহাবীর | 
আলেক্জাগার দিগুবিজয় প্রসন্্ ভারত- || 
বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, অখবা 

ক ্্্প্্্স্স্ 

হে স্পে 

০ 

॥ 



আরধযদর্শন । 

] গুপ্ৰ ব সভায় দূতশ্রূপে উপস্থিত হইয়া 

[| ছিলেন, তাহার পুর্কেও জৈনধর্থর 

| প্রথম সমূত্তব হইয়াছিল, কাঁরণ আলেক্ছু 

| জাগার ও তীহাঁর অব্যবহিত অধস্তন, 

[| পুরুষদিগের সমসাময়িক ইতিহাস-রচগ্ি- 

|| ভূগণ নিজ নিজ গ্রন্থে জৈনধর্শের উল্লেখ 

] করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুষ্মানুন্ক্ম 

[| গবেষণা করিলে অবশ্যই প্রতীতি গর 

তদানীন্তন কালের গরস্কর্তী রা তরাহ্মণ ব্যতীত 

] আর একপ্রকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া- 

| ছেন বটে, কিন্তু কেহই জৈন বলিয়! 

[| একটা শ্বতগ্র উপাসকসম্প দায়ের উল্লেখ 

| করেন নাই। তীহার। ত্রাঙ্গণব্যতীত 
[| অপর ষে সম্পদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, 
| তাহা দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন,কি অন্য কোন 

[] গ্রকার সম্পদায় অভিপ্রেত, ইহা নির্ণয় 
| করিবার উপযুক্ত কিছুমাত্র বিনিগমনা 

] দেখিতে পাওয়া! যায় না। তদানীত্তন 

|| শ্রীসদেশীয় পণ্ডিতের যে ব্রাঙ্গণভিন্ন 

[| অপর এক প্রকার ধর্মাবলম্বীর উল্লেখ 

|| করিয়াছেন, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে 

1 অবশ্যই প্রতিপন্ন হইবে, যে সেটা তঁহা- 
| দের ভ্রাস্তিবিললিত মাত্র। তাহারা 
| জাক্গণদিগের বেদবিহ্থিত আচীরাদির বিষয় 

] কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না” বেদের 

| শাসন অন্ুসীরে ব্রাঙ্গণধিগকে ব্রন্মচর্ধ, 

| গাছ, বানপ্রস্থ। ও ভিক্ষা, যথাক্রমে 
২] এই মরি গ্রকার আশ্রমে প্রবেশপূর্বক 

| | ভ্রীবনকাল. অতিথাছিত: করিতে হয়। 

|] আলেক্জাগারের সমসামক্িক ও তীহার 
] অব্যবহিত অধস্তন ১০১৪০ এই | 

বিষয়্ী অবগত 

তীহার 

ছিলেন, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়- 

মান হয়। অভঞ্বর্ঠাহাদের উরিধিত 

ভার ১২৮২ ). 

ছিলেন না, তাং ৃ  | 
বনবাসী অথবা সংগারবিরাগী 

ভিচ্ুব্রাঙ্গণদিগকে অধলোকন করিয়া 

স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী বলিয় সিদ্ধান্ত করিয়া-: 

০ 

বাঙ্গণ ব্যতীত সম্প দায় বঙ্লিতে প্ররুত- | 

প্রস্তাবে একটা স্বতন্ত্র সম্পদায় বলিয়! 
সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই শ্রেয়ঃকল্প 
হইতে পারে না। আর যদিই বা ত্রাঙ্মণ- 

বাতীহ কোন স্বতন্ধ সম্প্রদায় ততকালে 

বিদ্যমান ছিল ইহাই যথার্থ হয়, তাহা 
হইলেও সেই স্বতন্ত্র সম্পূদায়ের উপাসক- 
দিগকে বৌদ্ধ বা জৈন বলিয়! সিদ্ধান্ত 
করিতে গাঁরা যাঁয় না| কারণ ততকালে 

শ্রমণ নামে যে একপ্রকার সম্প্রদায় 

বিদ্যমান ছিল, সেই সম্গদায়ের উপা-। 
সকের| যে জৈন্ভিনন আর কোন প্রকার 

ধর্মের উপাসক ছিল না ইহা! কিছুতেই 
সিদ্ধান্ত করিতে পারা যাঁর না। .ফলতঃ 

সি সস সক ০ পাপা আপা জপ স্পা পপপাসাসপ সি পিপপাপিপপিপাসপ পে পিই টি কপাল পলিপ পিপিপি পা পা পাপা পপ ক ০০৩াত শী ২১ 

সংস্কৃতভাঁষায় শ্রমণ শবের যেরূপ অর্থঃ | 

তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে অবশ্যই 
প্রতীতি হইবে যে, 
জৈন, বা ব্রা্মণ কোন প্রকার বিশেষ স- 
দায়ের উপাসকদিগরে বুঝাইতে গারে | 

শ্রমণ শবে মে | 

না, ফলতঃ কতিগয় বিশেষ লক্গগাত্রান্ত | 

নির্দেশ করিতে পারা যাঁয়। আঁবাঁর ফোঁম ] 
কোন পণ্ডিতদদিগেক্স মডে শ্রঘণশঙ্দের ॥| 

অর্থে পৃত্রজাতীয় সন্নযাপীদিগকে বুঝায় 
অতএব যে যে কৌন পক্ষ ব্ল্ম কর থা”, 1 

| বনবাসী বা ভিক্ষুকমাজকেই শ্রমণণন্ধে | 
ণ 



্ .উক নাকেন, শ্রমণ * বে যে জানাও 

। বুঝাইতেছে, এরূপ কখনই সিদ্ধান্ত করিতে 

 গাঁরা যায় না।' আধার কেহ কেহ বলিয়া 

্ | থাকেন যে; উল্লিখিত সময়ে প্রমানী নামে 

( থে এক প্রকার সম্প্রদায়ের কথা লিখিত 
আছে, জৈনধর্্মাবলম্বীরাই উক্ত শবের 

প্রকৃত প্রতিপাদ্য | কিন্ত বিশেষ বিবেচন! 

| করিলে সহজেই "প্রতিপন্ন হইবে যে এই 

শব্দে কেবল জৈনদ্দিগকে বুঝাঁঈতেছে এ. 
| রূপ নির্দেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত 

|| নহে। প্রমানী অর্থাৎ প্রমাণবাদীরা বৌদ্ধ 

ও জৈনদিগের ন্যায় বেদের প্রতিবাদ ক- 

রিয়াছেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ব্যতীত 
অন্যান্য অনেক প্রকার সম্প্রদায়ের লোকে- 

| রাও-হেদবিষয়ে ইইাদের অনুকরণ করিয়- 

ছেন। আবার পপ্রমাঁণী” এই. শবের তাঁৎ- 
পর্্য পর্যালোচনা করিলেও প্রতীতি হইবে 

যে, বৌদ্ধ বা জৈনের! এই শবের প্রতিপাদ্য 
হতে পারে না, কারণ প্রমাণবাদীরা প্র- 

[ ত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত প্রমাণাপ্তর স্বীকার 
| করেন না, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের 

উপাসকেরা নানাধিধ আখ্যায়িকোক্ত সিদ্ধ- 

|| পুরুষাদির অস্ত বিষয়ে রিশ্বাস করিয়া! 

| থাকেন, স্ৃতরাং জৈনদিগকে কি প্রকারে 

| গ্রমাদী বলিয়া 
| গারে? 

| যাবতীয় জৈনগর্থে ও জৈন উতর 
রর ধর্মই এক মূল. হইতে উৎ্পয় বিয়া! নি- 
রা খে জে রা তাং রি বা 

নির্দেশ করা যাইতে 

উই এক সময়ে প্রাহুর্ভত 

সুত্র সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন 

তাঁগবতপুরীণোক্জ খযভ নামক মহ 
পুরুষের আখ্যায়িকা হইতেও জৈনধর্ের 
প্রাচীনত্ব সং্ছাপন করিবার চেষ্টা করা 

কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলিরা বোধ হয় 
ন1। ভাগবতোল্লিখিত খষভ. কখনই পমা- 
তন নার্ধধর্শের প্রতি বিদ্বেষ গ্রকাম পূর্বক 
উহা পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু জৈন- ||. 
দিগের মহাপুরুষ খষভ দ্বধর্মপরিত্যাণী | 

ছিলেন বলিয়। স্পষ্টাক্ষরে নির্দিষ্ট আছে। 

আর যদিও ভাঁগবতৌক্ত খষভকে 'জৈন- 

খষতের সহিত অভিন্নব্যক্তি বলিয়া শ্বীকার 

করা যায়, তাহ! হইলেও জৈসধর্থোর প্রা |. 
চীনত্ব সংস্থাপন পক্ষে কিছুমাত্র সুবিধা | 

হইতে পারে না) কারণ কি ইউরোপীয়, 

কি এতদেশীয়; অনেক' পণ্তিতই ভাগব- 

তের ঈদৃপ প্রাীননব স্বীকার করিতে প্র-] 

স্তত নেন ।" অনেকেই: নির্দেশ করিয়। ৃ 

থারেন, যেভা গবতপুরাণ অধুনাতন 
কার ্ 

হইতে ছাদ শতাষ : অপেক্ষা অধিক ২ 

| র উদ গদাধূহে | শঙ্করাচার্যের রচিত. ূ র্ 

হইয়াছি-। ৃ  
লেন। কথিত আছে, ৃষ্ের ৫৪৩ বৎসর | 

পূর্বে বুদ্ধ গৌতম দেবস্ব গ্রাপ্ত হয়েন, আ- | 
বার এই সময়েই দৈনধর্ধের প্রবর্ভীয়িত! ম-: 

হাবীরও মানবলীলা,সম্বরণ করিয়াছিরেন। 
এতাবতা এরপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে | 
না যে, গৌতম ও মহাবীর এক ও. 
অভিন্ন ব্যক্তি, তরে এইমাত্র বোধ হয় যে 

জৈনধর্থের প্রবর্তয়িত। মহাবীর বৌদ্ধগ্র- 
স্থাদি হইতেই: নিজ প্রস্তাবিত ধর্মের মুূল- 

টিপস 

টু লি তত ০ ০ ৯ 
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ূ পিদ্বান্ত করিতে পারা যায়, যে জৈন ধর্ম 

| দশ কি দ্বাদশ শতার্দ অপেক্ষা অধিক 

রর দিনের পদার্থ হইবে না। | 

উপরি উক্ত যুক্তিপরম্পরার উপর নি. 

| 9ভরর করিয়। এরপ নির্দেশ করিতে পারা 

[| খায়, যে জৈনধর্্ম অধুনীতন কাঁজের দশ 

| বা দ্বাদশ শতাব পূর্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, 
ৃ আর জৈনদিগের. ধর্ম যে ইহা অপেক্ষা 

॥ অধিক প্রাচীন নহে, তাহাগ নানা কারণে 

[ নির্দেশ করিতে পাঁরা যায়। সেকেন্ত্া 

|| নগরীর অধিবাসী ক্লেমেন্স স্পষ্টাক্ষরে 

লিখিয়াঞ্েন। যে ৎ টয় দ্বিতীয় শতাবে 

[| বৌদ্ধধর্মের উপাসকের! ভারতবর্ষে বাস 

[| করিতেন, কিন্তু তিনি কুত্রাপি জৈনবর্ম্মীব- 

| লহ্বীদিগের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। 

তৎকাঁলরচিত অনেকানেক হিন্দুধর্মঘটিত 

গ্রন্থে বৌদ্ধধর্শের প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া 

যায়। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে জৈনদিগের 

] নামগন্ধ পর্য্স্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। 

| আবার ইহার অধস্তন সমায় শঙ্করাচার্ঘ্য 

| প্রভৃতির কঠোর প্রতিবাদে উদ্বেজিত হইয়! 

] যখন বৌদ্ধের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্বক 

| সিংহছল, পূ্বপন্থীপ, চীন প্রতৃতি 

0 দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াদ্বিল। যথন 

| বৌদ্ধধর্মের চিহুমাত্র ভারতের কুত্রাপি 

1] গ্রচথকারের! বৌদ্ধশবের অর্থে বৈনধর্শের 
যে র্ উপাসক্দিগকেই গ্রহণ করিতেন, কিন্ত 
| আ্রাচীনতর কালের হিমু গ্র্কারগণ কথ, 
8 নই, এতাদৃশ তম বা এমাদে, প্রতিত 

| ্াদর্শন | 

] মারার রি পাঠ রিলে ইহাই ৃ 

এ. ০ পপ শিপ পপ ্পস্পপস্পসপ পা 

| বিদ্যমান. ছিলনা, তৎকালে হিনুধন্ীবলদী ৃ 

পপ সলাত দান আচ জা এ নিট সম্পসইহরসমোর 

শ্রাবণ ১২৮২। | 

হয়েন নাই, তহাদিগের প্রঘুক্ত বৌদ্ধ |]. 
শবে প্রক্কত বৌদ্ধদিগকেট বুঝিতে হইবে। || 
ফলে তাহাদের সময়ে যদি জৈনধর্ম্ের [| 
প্রচার থাঁকিত তাহা হইলে তাহার! ঁ 

অবশ্যই জৈনদিগের নামোলেখ করিতেন || 
সনেহ নাই। | : 

জৈনদিগের গ্রস্থুহ পাঠ করিলেও উ- ] 
পরিউক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন হঈবে। অধুনা: | 

তন কাল হইতে গণন1 কৰি দ্বাদশ শতাঁ- || 
বের অপেক্ষা উদ্ধাতন একখানিও জৈন গ্রস্ত || 

ৃষ্টিগেচর হয় না, পক্ষান্তরে জৈনধর্ধের | 

যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও স্মুগ্রসিদ্ধ গ্রন্থ এখন ] 

হইতে দ্বাদশ শতাব পুর্কেই বিরচিত হই- | 

মাঁছিল | মেদ্দিনীকে'ষের রচয়িতা হেমচন্দর ] 

কার, ইনি খুষ্টার দ্বাদশ শতান্দের | 

শেষভাগে গ্রহর্ভত হঈয়াছিলেন। দাক্ষি- | 

ণাতাপ্রচলিত মৈনপুরাণসমূহের সংগ্রহ । 

কাঁর, নবম শতাবে উক্ত সংগ্রহ ও অন্যান্য ] 

গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন | কথিত আচে] | 

যে, করশ্থত্রনামক গ্রন্থ মহাবীরের মৃত্যুর 1 

নয়শত অশীতি বৎসর পরে অর্থাৎ এখন | 
হইতে পঞ্চদশশতবৎসর পূর্বের রচিত হইয়া. 

ছিল। কিন্তু অস্তরীণ প্রমাণসমূহের বিষয় | : 

পর্যযালোচন! করিলে সহজেই প্রতীয়মান]. | 

হইবে, যে এরূপ হওয়! নিতান্ত অসস্তব,, |. 

ফলতঃ অধুনাতন প্রত্বগবেষণার উপর. 

নির্ভর করিয়া ইহা সিষ্ধাত্ত কর! যাইতে ] 

পারে যে, কপ্পন্ত্র খ্্ী় তয়োদশ' শতাব্ব 

অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন পদার্থ হইতে | 

পারে না।. আবার অনেধানেক উিন-| 



1 | শব্দ ১২৮২। নর 

ধন্থাবলী এখান প্রধান রস্তকার ধারা, 

নগরীর অবীশ্বর মুগ্ত ও ভোজ নৃপতি- 
] ্বয়ের সমসাময়িক ছিলেন, আর হহীরা 

[| যথাক্রমে খুষঠীয় নবম ও দশম শতাঁবে 
প্রাদৃভূতি হইয়াছিলেন। আঁবার আৰবর 

|| বাদমাহের সময়েও বহুসংখাক জৈনগ্রস্থ 
| বিরচিত হইয়াছিল, ইহাঁরও বনুল প্রমাণ 

বিদামান রহিয়াছে । 

কোন্ সময়ে এই ধর্ম উত্তর পশ্চিম 
গ্রাদেশে গঙ্গার উভয় তীরে লক্ষপ্রসর 

 হষ্য়াছিল তাহ নির্ণয় করিবার কিছুমাত্র 
উপায় নাই। বাঙ্গালা অঞ্চলে কোন 

কালে ইহার প্রাদুর্ভাব হঈয্লাছিল কিনা 
বিলক্ষণ সন্দেহ স্থল। বিহার ও বারাণসী 

এই উভয় প্রদেশেই বৌদ্ধ ও জৈন 

ধর্মের সমুদ্তব ও. সমধিক প্রচার হয়া 

ছিল, জৈনদিগের গ্রন্থ ও স্তপাদিদর্শনে 
|| ইহাই সমাক্ গ্রতীতি জন্মে। বর্ধমান, 

বিহারের অন্তর্গত কোন স্থানে জন্মপরিগ্রহ 

করিয়াছিলেন, আর বারাণসী পার্শনাথের 

জন্মভূমি । কিন্তু যাবতীয় জৈন মন্দির 

| ওস্তপ অন্যাপি বিদামান আছে, তৎ- 

সমুদয়ই অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালের 
| নির্খিত, ৃতরাং ইহাদের সাহায্যে শেষ 

তীর্ঘসকয়ের . সময় ও খৃষ্টায় অষ্টাদশ 
[০] শতা এই উভগ্নের মধ্যবর্তী কালের 

বিবরণ কিছুমাত্র অস্কুমান করিতে পারা 
| যায় না, বারাণসীর পাজগণ খৃষ্ঠীয় একা- 
1 বশ শতাব পর্যাস্ত বৌদ্ধ: ধর্দের উপাসক 
| ছিলেন, কিন্তু এই সময়ে কান্যকুজ ও 
[দিন উত্তর প্রদেশের যারাই সন লনাতন 

প্রভৃতির ্রশ্থাদি দর্শনে সপ্রমাণ করিতে 

পার| যায়। এই সকল প্রমাণ প্রয়ো 

গের সাহায্যে অবাধে 'এরপ সিদ্ধান্ত 

করা যাইতে পাঁরে যে জৈনেরা ভারতব-, 

বর পূর্বাঞ্চলে আপনাদিগের ধর্ম প্রচাঁর- 

বিষয়ে তাদুশ রুত্তকার্ধ্য হইতে পারেন 
নাই। তবে পশ্চিমার্চল ও দাক্ষিণাত্য 

এই উভয় প্রদেশেই জৈন ধর্মের প্রবল 
প্রচার হইয়াছিল উহাই শ্রদ্ধেয় কথা । 

মারওয়ারের পশ্চিমাংশ ও সমগ্ চাঁলুক্য | 

প্রদেশের রাজগণ টন ধর্মের উপাঁসক 

ছিলেন কিন্তু এখন হইতে অধিক 

প্রাচীনকালে এতদক্চলে ৈনধন্মের প্রা 
ভাব হইয়াছিল কিন! তাহ নির্ণয় করি-: 

বাঁর কিছুমাত্র উপায় দেখিতে গাওয়া 

যায় না) অত্রব' উপরিলিখিত রাঁজগণ | 

যে ৈনধত্মের উপাসক হইয়াছিলেন, 

তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েরই 

ঘটনা বলিতে হইবে । মুসলমান ইতিহাস- |. 

রচয়িতাদিগের মতে গুভরাটরাজ বৌদ্ধ ূ 
ধর্ম অবলম্বন করিয়াডিলেন। আর মেদ্দি, 

নীকার হেমচন্ত্র লিখিয়াছেন যে তিনি || 

যৎকালে জৈনধর্মম প্রচারার্থ: গুজরাটে || 

খাঁ করেন, সেই সময়ে তীহারই চেষ্টায় | 
| গুজরাউ রাজকুমারপাল স্বধন্ম পরিত্যাগ. 

ঈদ টু & ১৭৯ ॥ 

অা্ার্ের উপাসক ছিলেন, ইহা রি ] 

পূর্বক জৈনধর্শে দীক্ষিত হয়েনধৃষটীয় দ্বাদশ | 
শতাবে এই ঘটনা হইয়াছিল। এবং এই | 

ঘটনার ফলশ্বরূপ অদ্যাপি মারওয়ার, 

গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে জৈনধর্শোর অশেষ 

বিধি আ্যাপি দদীপ্মান রহযাছে। 
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কথিত আছে জৈনেরা ৃষঠী় নবমশতাকে, | 

খৌদ্ধদিগের উচ্ছেদের অব্যবহিত পরে | 
] করমগ্ুল উপকূলে লব্ধ প্রবেশ হইয়ািল'। 

০ সপ 

এই সময়ে অমোঘবর্ধ নামক নৃপতি তৃপ্- 
মগ্ডলনগরে ব্বান্বত্ব করিতেছিলেন। কর- 

মণ্ডল উপকূলের আরও দক্ষিণে মধুর 
নগরীতে কোন্ সগয়ে জৈনপর্থোর প্রথম 

প্রচার হয়, তাহার নির্ণয় লাই,.কিন্তু খুষটীয়। ব 

একাদশ শতাঁব্ে তথা জৈনধর্দের প্রাদ- 

ভাব প্রবল হইয়াছিল ইহার সমূহ প্রমাণ 

পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাবের পরে 

উদ্ঞ প্রদেশে জৈনধন্মের বিলোপ হইতে 

আরস্ত হয়, এবং মহীশূর ও অন্যানা 

স্টানের রাঁজগণ জৈনধর্ম্ের পতাকা পরি- 

ত্যাগপুর্বক কেহ বা জৈন, কেহ বা বৈষ্ণব 

ধর্মের পতাকা উ্ডীন করেন । ইহার পর 

কেবল বিজয়নগর ভিন্ন অনণানা শাবতীয় 

দক্ষিণাঁত্য রাজধানীতে জৈনধর্ম্মের লো- 

পাপত্তি হইয়া উঠে। 
উপরে এঁতিহাসিক ও কিন্বদত্তীমূলক 

যুক্তিপরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া যে 

সকল সিদ্ধান্ত নিীত হইল, তৎসমুদয় 
| অধুনা 'বিদামান মন্দির স্তুপ প্রভৃতির 

উপরি খোদিত লিপিদ্বারাও সম্পূর্ণরূপে 

সমর্থিত হইতেছে । ' ভারতরর্ষের পশ্চিম 
& দক্ষিণাংশে এইবপ বছুসংখ্যক কীপ্তি 

|| সবন্তাদি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, এই. 
0. গুলির মধ্যে . একটাও নবম 'শতা্ক 
| অপেক্ষ। আগ্ধিক দিনের : গঠিত নহে]. 
|| কেবল একটামান্ত স্থানে উপরিউল্লিখিত 

1 সাঞারণ - সিদ্ধান্তের. বাতিক্রম দেখিতে 
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লিপি রপ্ত হওয়া যায়। এনসপ অ- | | 
মেকে কহিয়া থাকেন। উক্ত লিপির || 

বিষয় যতদুর শুনিতে পাঁওয়! যায় | 

তাহাতে বোধ হয় $ধে, কলিযুগের ] 
ঠিক ৬০ বৎসর অতীত হইলে, অর্থাৎ 

বর্ধমানের মৃত্ার তিন শত. বৎসরের পরে | 

চামুগুরায় নামে এক জন ছৈন', রাজা ] 

গোম্ীশ্বরকে কিঞ্িৎ ভূমিদান করিয়া || 

ছিলেন। এই প্রস্তরলিপিখানি  চামু্' ] 

রায় প্রদত্ত দ্বানপত্রের প্রতিকৃতি শ্বরূপ | |. 

যদি এইরূপ একখানি প্রস্তর: যথার্থই ]. 

বিদামান থাকে, তাহা! হইলে উহাতে | 

উল্লিখিত ঘটনা খুন্টের প্রায় ৫০ অথবা |. 

৬০ বতসরেব পুর্বে ঘটিয়াছিল ইহ 
অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত প্রকৃত |. 

প্রস্তাবে ওরূপ এক খাঁনি লিপি বিদামান |. 
আছে কিন! বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। ঘদি না 

উল্লিখিত প্রকার কোন এক খানি লিপি | 

যথার্থই বিদ্বামান থাকিত, ভাহা' হইলে | 
উহা অবশ্যই কোন না কোন তত্ত্ব | 

জিসান দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া! .সাঁধা* ||. 
রখের নিকট আবিষ্কৃত হইত, অভ্র ||. 
প্রস্তাবিত লিপির বিষয়ে যাহ! রিছু | 

জানা আছে, তাহা তত্রত্য প্রধান পরো" |. 
হিতদিগের স্ুবুদ্ধিবিলসিত ও. কপ্পরা |. 

সন্ভৃত বলিয়! দৃঢ় প্রত্যয় “হইতেছে ।. স্থায়. ও 

লিপিখানি হিই সম্বর্থ বলিয়! স্বীকার, ]. 
করিতে হয়, তাহ! হইলে উহার, দিত ৃ  
অনার আর হর একখানি লিপি উহার / 
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[সহিত একত্র বিছানা. ধাকা সম্ভব, 

ইত্্যাকার সনেছের কোন প্রকারেই 

| নিয়াকরগ হুইতে পারে না 
|| মেকিপ্িদাহেৰ জৈনধ্র্ঘটিত ব-. 

| সংখ্যক খোদিত লিপি সংগ্রহ করিয়া- 

|| ছিলেন। মেকেপ্রিকৃত সংগ্রহের মধ্যে 

|| খৃষ্টায় নবম শতাব্ের শেষ ভাগ অপেক্ষা 

[| অধিক পূর্বের একখানিও লিপি দেখিতে 
| পাওয়া যাঁয় না। মহীশূরের অন্তর্গত 

হোটা নামক ক্ষুত্র রাঁজ্যের রাণী কর্তৃক 

[| প্রদত্ত লিপিই এই সমুদয়ের মধ্যে সর্ব" 
|| পেক্ষা গ্রাচীন। এই দিপিও উল্লিখিত 

| গময় অপেক্ষা অধিক পূর্ধবের নছে। 

| বল্লালবংশীয় রাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত কয়েক 

| খানি লিপি ও মেকিঞ্িসাহেব সংগ্রহ 
[| করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে 

একখানিও একাদশ শতাব্দের উর্ধাতন 

মহে। সকলগুলিই একাদশ ও দ্বাদশ 

শতাঁবের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রদদত্ব। উক্ত 

গ্রহের মধ্যে এতদ্বাতীত আর যতগুলি 
খোদ্দিতআন্ুশাসনলিপি ধা দানপত্র গ্রভৃতি 

দেখিতে গাওয়া যায়। তৎসমুদয়ই সপ্তদশ, 
অষ্টাদশ, ও উনবিংশ শতাবের অন্তর্বর্তী 
ক্ষোন না কোন ধময়ের পদার্থচ উহা 

উপরি উল্লিখিত গ্রমাগাঁদির বিষকন 

মিনি 

| হইবে যে) উৈনধর্ধ বিষয়ে যাবতীয় 
| শর্েয় শ্রমাণ পাঁওয়া খায়) 

| ঘরের সাহাষ্টে বেধল এইমাপ্র গিদ্ধাস্ত বি রন 

কি সারস ২ টি সপ উর বির নিলা রজত নু ০০০০০ 

পপর কাপ সিদু ১ 
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|| পর্যালোচনা 'করিলে অপরিহীর্য্যকণে প্র-. 

ক্করিতেন। 

তৎসথু 

করিত গ পারা য় যে ৈনধর্শ বৌদি 

ধর্ম অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক পদার্থ। 
জৈনেরা খৃষ্টান অষ্টম ও নবম শতাবে 
সর্বপ্রথম ভারতের নানাম্থানে লন্বপ্রসয 
হঈয়াউঠে। য্ডকালে বৌদ্ধধর্ম প্রবল প্রতাপ 

ছিল, তখন জৈনদিগের সম্প্রদায়, বৌদ্ধ- 

সম্প্রদায়ের একটা শাখাস্বরূপ ছিল, পরে 
বৌদ্ধধর্টের বিলোপসাধন হইলে জৈনেরা 
ক্রমশঃ লরণুতিষ্ঠ হইয়া! উঠে। ফলতঃ 

ঘৌদ্ধধর্থের উচ্ছেদ বিষয়ে শৈব, বৈষ্ণব, 
প্রভৃতি হিন্দুসম্প্রদায় যেরূপ অধিরত 

চেষ্টা করে, জৈনসম্প দায় ও তদনুরূপ 

অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্য 
অঞ্চলে এই বিষয় প্রসঙ্গে যে কপ 

কিম্বাস্তী প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের 

তাঁৎপর্য্য পর্য্যালোচন1 করিলেও আমা- 

দিগের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন হইবে | 
কাঞ্ধীনগরীতে যে সকল বৌদ্ধ ঘাস 
করিত, অকলক্কনামক এক জন জৈন. 
পুরোহিত তাহাদিগের ঘহিত এরূপ বাদ্দবি । 
তণ্ড। করিয়াছিল, যে বৌদ্ধের! অবিশ্ন্বেই । 
কাষ্ধী হইতে নির্ধাপিত হয়। মধুরারাজ 
বরগাপ্ত জৈনধর্ম অবলম্বনপূর্্বক বৌদ্ধাদি- | 
গের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, | 
যে বৌদ্ধেরা প্রাঁণভয়ে ৩থ। হইতে পলায়ন. 
করে। গুজরাটের রাঁজগণ ও বৌ দ্বার ] 

পরিত্যাগ পুর্ধক জৈনধর্মাবলম্বন করিয়া! 
বৌদ্দিগের প্রতি নি্দায়ভাবে অত্যাচার 

ফলতঃ ইংলগ প্রভৃতি পা 
শ্চাত্য প্রদেশের অধিবাসীরা খৃহীয় দ্বাদশ 
শতাবে ঘ ততরতা সিহুদীদিগের প্রতি যেরূপ 

করেও, ভারতবরষবাসী ঝ 



0 হিন্দু ও জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের . প্রতি 

7 সেইরূপ অতাণচার করিয়াছিল 
ভরা! 

আশ্চর্যের বিষয় এই উভয় কাণুই গ্রীয় 

| এক সময়েই দংঘটিত হয়। 

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্দের মুলনথত্র এবং 

উহীদের শাল্সুবিহিত আচারাদির বিষয় 

0 ম্নাক্. পর্যালোচনা! করিলেও ইহাই 

0 গ্রতীতি হইবে, যে জৈনের! বৌদ্ধধর্মের 

| সারোদ্ধার পূর্বক উহাতে ছুই চারিটা 

নৃত্ন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া শরকটী 

অভিনব ধর্মের উদ্ভাবন করিয়াছে এবং 

| এই জন্যই বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যে 

চিরবৈর, দেখিতে পাওয়া! হায়। এক্গ 

| হওয়াও মমুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এক গুরুর 

(উতর শিষ্োর মগ্যে পরম্পর মততেদ 

হইলে কালক্রমে উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ 

॥ বুদ্ধি উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ ইহা এত 

দুর প্রবল ও দর্ণিধার হইয়া উঠে যে 

| উহাদের প্রত্যেকেই কোন বিধর্মী শ- 

0 জর আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক প্রতিতবন্বীর উচ্ছেদ 

1] সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে। প্রন্কত 

প্রস্তাবে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বিষয়েও 

0 অবিকল. তাহাই ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ ও 

| জৈনেরা এক ও অভিন্ন ধর্ম প্রণালীর ভিন্ন 

) ভিশন মূর্তির উপাদন! করে, উভয়ের মধ্যে 

ূ কিছু কিছু মন্ভভেদ থাকাতে ক্রমশঃ বি- 

1] দেবু পরে শকরতা উপস্থিত হয়, এবং 

(| হিন্দুরা বিধর্্ী বোঁ্ধদিগকে দমন.করিতে 

ূ 1 ৃ উদ্যত হইয়াছে দেখিয় জৈনেরাঁও আঁপ
- 

1 নদিগের অভীসাধনোদেশে হিনু্িগের 

| খবর গ্রহণ করে, ও হিনুধর্থের আন্না" 

ধর্মের অস্তর্নিবিষ্ট কয়ে। জৈনের! হি ] 

দঁবদেবীদিগ্রকে ভক্তি করিয়া থাকে, ] 

বেদবিছবিত আচারাদির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
করিয়া থাঁকে, জাতিভেদ স্বীকার করে, ৃ  | 

এবং তরাঙণদিগকেই খ্োহিত নিযুক্ত || 

উচিত বি করা মনে করিয়া: 

ধাকে, তাহারা কখনই ব্রাক্ষণব্াতীত : 

আনা কৌন জাতীয় লৌকদিগকে পৌরো” | 

হিত্যকাধ্যে নিযুক্ত করে না, এতঙ্ডিন্ন অ- 

মেক স্থলে 'জৈমেরা হি্দুদেবদেবীদিগকে 

ন্প্টাক্ষরে পুজা! ও আরাধনা করিয়া 

থাকে। আঁবু নামক স্থানে ষে কয়েক 

থানি জৈন প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 

তাহাতে শিবকে স্তব ও আরাধনা করা 

হইয়াছে, আবার বিজয়নগরের রাজা বুনধ- 

সিংহ কর্তৃক প্রচারিত একথানি অন্ধশীদন 

পত্রে ্ কুটাক্ষরে লিখিত আছে. যে বৈষ্ণব 

ও জৈনদিগের মধো বিশেষ বিভিন্নতা. 

কিছুমাত্র নাই। কোন কোন স্থানে জৈন, 

ও রামানুজ 'বৈষ্বেরা! সমবেত হ্ইয়। 

এক মন্দিরে, একই দেবতার আরাধনা] 

করিয়। থাকে । আবার 'জৈনধর্মাবলদ্বীয়া 

যদি স্বধর্্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হ- 

ইলে তাঁহার! অবাধে পুনর্কার হিনুষমাজে || 

্রবিষ্ট হইতে পারে, এবং তাহাদিগের | 

জাতি অনুারে পুবর্ববার ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ঠ 

টা জাঁতির মধ্যে গণ্য হইয়। থাবে
। 1. 

কিন্তু বৌদ্ধদিগের বিষয়ে কখমই এন্সপ, 

রে করিতে পারা যায় না]. যাহারা 

এক বার, মনাতন হিন্দুর পরিজ্যাগ-. 

|] 

] 
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| হত টজ আশ্রয় গ্রহণ, করে, 
0 তাঁহারা : শত শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও 

1], হি্দুদমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারেনা । 
|| ফলতঃ বৌদ্ধদিগের সমাজে. জাতিতেদের 
1] কিছুমান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাক্স না; 
| কিন্ত জৈনের! আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা 

বৈশ্াজাতীয় বলিয়া! নাধারণ্যে নির্দেশ 
| করিয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের সহিত 

|| বিষাদে ্রতৃপ্ত হইবার পরই জৈনেরা জাঁতি- 

| ভেদ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, 

| নতুবা! পূর্বে জৈনধর্মে প্রবেশ করিলে 
| পর আর জাতিবিচার করিবার নিশ্মম ছিল 
] না, বৌদ্ধদিগের প্রভাবদলনার্থ হিন্দুদিগের 

|] সহিত মিলিত হইবার সময়েই জৈনের 
| হিন্দুধন্মাবলন্বীদিগের সহিত দৃঢ়বদ্ধ মৈত্রী 
শু সংস্থাপনের উদ্দেশে জাতিভেদ স্বীকার 
| ফরিতে আরম্ত করিয়াছিল। উপরে যাহা 
ৃ লিখিত হইঈ্ল তদ্দ।রা জৈনধর্শের উৎ- 

॥ পত্ভি বিস্তূতি, প্রভৃতির বিষয় যথাসম্ভব 
বুঝিতে পার! যাইবে, অতঃপর আ- 

| মরা জৈনধর্শের মূলকুল্জ এবং জৈনধর্থোর 

0] শরবর্তমিতা মহাবীর প্রভৃতি দিদ্ধপুরুষ- 
খু দিগের বিষয় গ্রীন: করিভে শরবত 
. হলাম? রর | 
1 জৈনধন্মাবলনবীরা : কতিপয় নির্দ্ 
বিশিষ্ট পিদধপুরুষদিগকে : দেবতা- 

রা বোধে অর্চনা: করিয়া থাকে। নরপুজা 

] ুজাবিধি 'জৈনধর্শের ন্যায় বৌন্ধধর্থেরও 
খু অঙগস্বয়প বটে, কিন্ত বিষয়ে জৈনেরা 
| যৌন্ধদিগের অপেক্ষা অনেক: অগ্রসর। 

“ একটা" প্রধান: অঙ্গ। মর 

লীলা? শত সহ বদ্ধ দে সি রা 
রুষের নামোল্লেখ, করিয়া থাকে বটে, |. 

কিন্ত ইহারা সাত 'জন মাত্র এইয়প 
পুরুষের আরাধনা করিয়া থাকে। কিন্ত | 
জৈনেরা দর সমেত চব্বিশ জন সিদ্ধপু- 
রুষকে দেবতাবোধে আরাধনা করে। | 
ইহারা অনাদি অনন্ত কালকে তৃপ্ত, | 
ভবিষৎ, ও বর্তমান। তিন : যুগে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক যুগে চব্বিশটী, 
করিয়া সর্বপমেত ৭২টী দিদধীপুরুষের |] 
কল্পনা করিয়া থাকে । যাবতীয় 'জৈন- 
মন্দিরে এই সকল দিদ্ধপুরুষের প্রতিমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত থাকে । সমুদয় দিদ্ধপুকুষদিগের 

মধ্যে বর্তমান যুগের 'জয়োবিংশ ও চতু- | 
বিংশ পুরুষই জৈনধর্্াবলমবীদিগের 
দবিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাঁজন । পার্শ্ব 
নাথ ত্রয়োবিংশ ও মহাবীর চতুর্বংশ 
সিদ্ধপুরুষ । উত্তুরপশ্চিম প্রদেশ ও. 

দাঞ্ষিণাতয প্রভৃতি প্রদেশের যাবতীয় 

জৈনমন্দিরে এই পার্খনাথ ও মহাবীরের 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং জৈনেরা ] 
মহাসমারোছে উহাদিগকে পূজা করিয়া 
থাকে। যে সকল অলোকসাধারণ গুণের |] 
অধিকারী হইলে জৈনেরা কোন বিশেষ, [| . 
মহুষ্যকে দিদ্ধপুরুষ বলিয়া! পৃজ] করিয়া |] 
থাকে, তৎসমুদয় জৈনদিগৈর ধর্শশাস্তে ] 
অবিস্তরে বর্ণিত আছে মহাপুরুষ জগৎ" রি 

প্রভূ, অর্থাৎ; জগৎসংসারের অধীশ্থর) |. 
ক্সীণকর্মা অর্থাৎ ইহার পক্ষে যাগহোমাদি |. 
বেদবিহিত- কার্য্য 'অনাবশ্যক ) ) মহাপুরুষ 8 
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জর | 

হিলের কোন পাঁদার্থই হার অবি- 

দিত নাই। ইনি অবীশ্বর অর্থাৎ র্ধ- 

| শক্তিমান্$ দেবাদিদেব, অর্থাৎ সমুদয় | 
| দেবতা অপেক্ষা চিরজীত ও অধিকতর- 

পুণ্যশালী ) এই নকল শব্ের গ্রতিপাদ্য- 

গুখোপেত মহাপুরুষই সিদ্ধপুরুষ, জৈনেরা, 
ূ এইরূপ দিদ্ধপুরুষেরই অর্চনা করিয়! 
থাকে । উপরি-উল্লিখিস্ত কয়েক প্রক্কার 
ব্যতীত সিদ্ধপুকষের আরও চারি গ্রকার 

[গুণ থাকা আবশ্যক। তিনি তীর্থন্কর, 
র অর্থাৎ, সংসারপারাবারের তরণিশ্বরূপ; 

] তিমি কেবলী, অর্থাৎ ভ্রমবিরহিত ও 
চিম্ময়। তিনি অর্থ, অর্থাৎ দেবতা 
ও মনুষ্যাির পুজার; তিনি জিন, অর্থাৎ 

 রাগছেষাদিবিরহিত আত্মেম্বর ও সর্ধবজয়ী। 

| উল্লিথিভ গুণ কয়েকটা সিদ্ধপুরুষ মাত্রেরই 
বু সাধারণ গুণ। এততিক্স জিন প্রত্ৃতি 

বিশেষ বিশেষ দিদ্ধপুরুষের বহুসং খ্যক 

| অনন্যসাধারণ গুণের. উল্লেখ আছে। 
| এই সক বিশেষ গুণের নাম অতিশায় 
| অর্থাৎ অলোকসাধারণ ও সর্বোকাতিগ 
0 খণ। এই সকল অতিশায়ের মধ্যে কতক- 
] গুলি জিনের শরীররিষয়ক। জিনের 

(শরীর অসামান্য রূগলাবপ্যের আধার) 
রঃ | শরীরের চতুর্দিকে নিরন্তর মনোহর সৌরভ 
| বিকীর্ঘ হইতেছে) তাহার রক্ত শ্বতবর্ণ। 

] ক্কৃতরাং ভীহার শরীরের বর্ণও শুন্র) 
| | কেশপাঁশ 'আকুষ্চিত ; কেশ 
মি | পাশ, সন নখ গ্রস্থৃতির সৃদ্ধি 

বাই তাহার. শরীরে ক্ষুৎ পিপাসা, 

৪ | জোগশেক, পরিতাঁপ, জরা, যু রি 

ূ কোন প্রকার মানুষিক পির নু রা 

 থাকেন। এই মহাপুরুষদিগের মধ্যে কল্প | 

পার্খনাথ ও মহাবীর এই দুই জন ব্যতীত | ূ 
| অন্যান্য মহাপুরুষদিগের বিষয়ে যে ||. 
অসন্বন্ধ অলীক উপন্যাস, সকল বিপিরধ | | 
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হয় না। তিনি ইচ্ছা হইলে মুহূর্তের মধোই ]. 

শত মনুষ্য, দেবতা, ও অন্যান্য জীব- ||. 
জস্ত একত্র করিয়। অল্পমাত্র স্থানের . মধ্যে | 
উহাদিগকে সমাবেশ করিতে পাঁরেন।, 

তাঁহার কঠম্বর বহুদূর হীভে শ্রবণ করিতে 

পারা যায় ;সঁহার অর্মাগবী ভাষা সমূদয় || 
জীবজস্তর বুদ্ধিগে'চর, প্রাণিমাত্রই তীছার 
কথাবার্তার ভাবগ্রহ করিতে পাঁরে। ত্াঁ- 

হাঁর পৃষ্টদেশে সুর্যযমগ্ুলের ন্যায় এক- 

প্রকারসমুজ্ঘল আলোক চিরপ্রদীপ্ত করিয়া! || 

দিশ্দিগন্ত আলোকপূর্ণকরে। তিনিষে | 

স্থান দিয়া বিচরণ করেন; তাহার চতু- ৃ 

দিকে শতসহত্র ক্রোশ পর্যন্ত রোগ শোক |. 

বু্ধবিগ্রহ, ছুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি চির 

কালের জনা তিরোহিত হয়। জৈনদিগের 

প্রথম জিনের নাম খষভদেব, ও শেষের | 

নাম মহাবীর | খবভদেব, পার্খনাথ, মহা- | 
বীর প্রভৃতি উপরিউক্ত গুণসমূহের অধি-. 
কারী ছিলেন মনে করিয়! জৈনের! ইহা |. 

দিগকে মহাপুরুষ নামে নির্দেশ করিয়া 

জন প্রকুতপ্রস্তাবে বিদ্যমান ছিলেন, আর | 
কয় জন জৈনগ্রস্থকার ও পুয়োহিতদিগের 

কগোলকল্সিত আকাশকুছুমমাঝ:. তাহ |. 
নির্ণয় করিবার জন্য কোন প্রীকার এঁতি* | 
হাসিক গমাগ পাওয়া ফাঁয় না1: তবে | | 

আছে, তন্র্শনে বলেই: গরতীতি হপ়,.€ ৃ 



1. টি ও মহাবীর এই ছ্ই জনই কেবল 

| খককতগ্রস্তাবে বিদ্যমান ছিলেন। অন্যান্য 
খ 'সকলগুলিই: কোন না কোন: জৈনসন্ন্যা- 

| শীর কগ্পনাঙ্নতার ফলম্বরূপ। কথিত 

1 জাছে আদি জিন খবভদেব আট €কাটি 
|| চারি লক্ষ বৎসর ভীবিত ছিলেন, এবং 

ইঞ্টার দেহ নুনাধিক এক ক্রোশ দীর্ঘ 
ছিল। প্রথম জিন সকল বিষয়ে সর্ধা- 

পেক্গা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহার পরে, কাল, 
ক্রমে সকলই অল্প হইতে আরম্ভ হয়; 

পরিশেষে শেষজিনেরা সামান্য মন্ুষ্যের 

আকারে পরিণত হয়েন, এবং ইহাদের 

জীবনকালও ৪০1 ৫০ বৎসরে পরিণত 

হয় এই মকল. উপাখ্যান হইতে সারো- 
|| ধার করিতে হইলে ইহাই, প্রতীতি হয়, 
যে, পার্বনাথ ও মহাবীর ইহারাই ছুই জন 

|| কেবল গ্ররুত ধঁতিহাসিক ব্যক্তি,অন্যান্য 

সকলগুলিই কবিকপোলকল্পিত | জৈন- 

। দিগের ন্যায় বৌদ্ধেরাও কহির। থাকেন যে, 
আদিম কালের বুদ্ধের! সকল বিষয়েই সর্ব- 

0 লোকাতিগ ছিলেন; কিন্তু কালক্রমে শে- 
|| ষের বুদ্ধের! ক্রমশঃ নন হইয়া পড়েন। 
|| উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্যদর্শনে বোধ 
| হইতেছে যে, জৈনের! অন্যান্য নানা 
| বিষয়ের ন্যায় এটাও বৌদ্ধদিগের নিকট 
| হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। সিদ্ধপুরুষ- 

0 দিগ্নের আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই 
| যে: তাহারা: উপফুর্ণপরি অনেকবার 
এ] জক্মপরিগ্রহ (করিবার : পর: পরিশেষে 

পপ... 

সপ তার 

1 কঠোর তগন্তা প্রভৃতির. প্রভাবে 
| শীত পরপ্ত হইয়া খাকেন। ক্ৈন- 

দিগের মতে পার্্বনাথ ও মহাবীর ইহ 
উভয়েই উল্লিথিতগ্রকারে তীরঘর খন ৃ 
ছিলেন। | রা 

মহাবীর জৈনধর্মের প্রকৃত, প্রবর্তিত রি 

জৈনদ্দিগের মতে ইনি অনেকবার জন্ম 

পরিগ্রহ করিবার পর অবশেষে সিদ্ধ 

হইয়! তীর্থন্করত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মহাবীর- 
চরিত নামক জৈনগ্রন্থে মহাবীরের চা 

জন্মগ্রহণ প্রভৃতি. জীবনবৃত্ধ সবিস্তরে.] 
বর্মিত আছে। জৈনমতে বিজয়দেশাধি- || 
পতি শক্রদমন নামক রাঙ্দার রাজ্যের রর 

অন্তর্গত কোনপল্লী গ্রামে মহাবীর সর্ব. |$ 
প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে ]. 

ভিনি ন্যায়পার নামে বিখ্যাত হইয়াছি- 
লেন এবং নানাবিধ পুণ্যের ফলে তার রা 

পর সৌধন্ম স্বর্গরাজো সংস্থাপিত হয়েন। 
উক্ত স্থানে সুখন্বচ্ছনে বহুকাল যাপন | 
করিবার পর তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম হয়। | 
দ্বিতীয়বারে তিনি প্রথম তীর্ঘস্কর খষভ- |. 
দেবের পৌত্রস্বর্ূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন, [| 
এবং মরীচি নামে অভিহিত হুন। ইহার এ 

পর তিনি. সংসারলগুখতৎপর ও ইন্দ্রিয়, বৃ 

পরাণ ত্রাহ্মণন্থননূপে পৃথিবীতে: অবতীর্ণ | 
হয়েন। ইহার পর উপর্থণ [পরি কয়েক 7 

বার ্ রাগ্মণকুলে তাহার জন্ম হয়। এই 
সকল বারে কিংনামধেন্ হইয়! কোদু | 

স্থানে হার উদ্ভব হয়, দৈনগ্রস্থে তাহার | 
পরে রাজগৃহ |. সবিশেষ, উল্লেখ নাঁই। 

নামক স্থানের ববাজন্বযপে মহাবীরের ].. 
জনম হয়, এই জন্মে তিনি. বিশ্বভৃত নামে ৰা 
প্রননিত হাযুন। হার পর. তিনি, বস রব 



| ১৮৬ | 
পপ ৪৪বকজ। 

| দেখ ত্রিপিষ্টগরূপে জন্ম পরিগ্রৃহ করেন.। 

এই জন্মে তিনি হয়গ্রীব নামক তাহার, 

1 একজন শক্রকে নিষ্ঠ,রতাবে হত্যা করেন 

|| এবং নরহত্যারূপ কঠিন পাপের প্রতিফল 
0 ভোগ করিবার নিমিত্ত ঘোর নরকে 
| নিক্ষিপ্ত হয়েন। ধহুকাল পরে নরক 

| হইতে উদ্ধার পাইবার পর তিনি সিংহ 
স্বর্ষপে ভূমণুলে অবতীর্ণ হয়েন। এইরূপে 

[ নানা দেহ ধারণ করিবার পর তিনি 

পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হন। এইবারে 

| মহাবিদেহ নামক প্রদেশে প্রিয়মিত্র 

| চক্রবর্তরূপে তাহার জন্ম হয়। এই 
[জন্মে তিনি পূর্বের ক্লেশ স্মরণপূর্ববক 
|| কঠোর তপসায় রত হইয়া উহার 

, || ফলম্বরূপ স্বর্বাস লাভ করেন। ইহার 

পর তিনি ভারতগ্রদেশের অধিরাজ জিত- 

0 শত্রুর আত্মজন্বরূপে পুনব্ধার ভূমগ্ডলে 

| অবতীর্ণ হইয়| নন্দন নামে প্রসিদ্ধ 
| হয়েন। এই জন্মে তিনি ধার্মিকতার 

| পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করেন এবং উহার | 

| ফলস্বরূপ এইবারে তিনি প্রেত্যভাবছুঃগের 

| হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সিদ্ধ হ- 
| 'য়েন। এবং মহাবীর বা বর্ধমান নামে 
| জগতে অবতীর্ণ হইয়া তীর্ঘবরত্ব লা 
0 করেন। .. 

ক্ষ কুবংশীয় রথ রা রাজার রসে ও | খাম বিশদ নে রত 
দিদ্ধার্থ ভারত-. | " | মহা বীরের জন্ম হ্য়। 

| ক্ষেতের অন্তর্গত পাবন নামক স্থানের 
অধীঙ্বর, ছিলেন। কথিত্ব আছে, £ুচৈত 
| মাসের শু হয়োদশীতে মহাধীর, ছু 

ৃ আইন । 

- | নগরের অধিপত়ির ছুহিতা, যশোদার || 

'জামলির সহিত প্রিয়দর্শনার বিবাহ হয়। || 

ছুই বত্সর এইরূগে অতাত হইলে পর. 

রক্ষা! করিতেন এবং অন্যান্য অশেষবিধ 

শরাব১ ৯২৮২ 3. ঢা 
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মি্ঠ হইয়াছিলেন। মহাবীরের দি 
প্রথমে তাহার বর্ধমা [ন. এই নাম 7. 

রাখিয়াছিলেন, পরে পুর অর্বশক্ির | 

আধার বলিয়া তাহার মহাবীর এই নাম. 
রাখ্জেন।  বয়ংপ্রাপ্তি হুইলে, মহাবীর ঢু | 

জনক জননীর: (হকদার সমীর | 

পাঁণিগ্রহণ করেন। যশোদার গর্ভে ] 
মহাবীরের প্রিয়দর্শনা নামে একটী কন্যা | 

জন্মে| মহাঁবীরের অন্যতম শিধা কুমার || 

মহাবীরের জষ্টাবিংশতি বত্নর বয়ঃক্রম ৃ 

কালে মহারাঁজ সিদ্ধার্থ ও রাজমহিষী ] 

ত্রিশালা লোকান্তর গত হন। পিতা ] 
মাতার মৃত্যু হইলে মহাবীর সংসারের ] 
মায়া পরিত্যাগ পুর্বক অন্নাসাশ্রম গ্রহণ || 

করিলেন। এবং তাহার জোষ্ঠ সহোদর || 
নন্দবর্ধন পিতার দিংহাসনে অধিরূট || 
হইলেন । সন্ন্যাসধর্শম গ্রহণের পর মহা- ] 
বীর দুই বৎসর কাঁল এক স্থানে থাকিয়াই ৷ 1 
কঠোর তপদ্যায় অতিবাহিত করিলেন। || 

তিনি নিজ ধশ্ম প্রচার করিবার উদ্দেশে 
দেশ ভ্রমণার্থ কৃতসন্থল্ন হইলেন, এবং || 
যে উপায়ে  সর্বজয় হুইয়! চিরকাজ্িত, 0. 
জিন উপাধি লাভ করিতে পারেন অনবরত. | 
তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিেন। ুছ, | ৰ 

হইতে বহির্গত হইবার পর. ছয় বৎসর. : 
র্যাস্ত মহাবীর নিয়তই দীর্ঘ উপবারব্রত রা | 

কঠোর নিয়ম. গ্রতিগালনতৎগর. হা বু 
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এবং রাজগৃহ, রী বৈশালী সৃতি | রা  কালাতিপাত ররিড়েন।, কথিত আছে, 
: | তিনি উপবাসের সময় নয়নঘুগল নাপাগ্রে 
1 নিহিত করিয়া মৌনাবলম্বনপুর্ববক অব- 
স্থান -. করিতেন। পাছে "এইরূপ 

| তুষ্ীীস্তাবের অবস্থায় কোন পার্থিব* বা 

| দৈব কারণে তাহার শারীরিক স্বচ্ছন্দের 

|! কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে, এই আশশ্কার 
| দেবরাজ ইন্দ্র ইহণার শরীররক্ষা করিবার 

নিমিত্ত সিদ্ধার্থ নামক একজন যক্ষকে 
আদেশ করিয়াছিলেন! যক্ষও ইন্দ্রের 

ৰ আদেশানুসারে নিজের সহচরগণকে সম- 

]. ভিব্যাহারে লইয়া নিরস্তর অদুশাভাবে 

স্তাহার আসনের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ 

করিত, এবং প্রয়োজন হইলে কাঁহাঁরও 

সহিত কথ] কহিতেঞ্ড কুঠিহ হইত ন1। 

রাজগৃহনামক গ্রর্দেশের অন্তর্গত কোন 

| গ্রামের গোশাল নামক একজন অধিবাসী 

]| সর্ধপ্রথম নিজধর্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক 

মহাবীরের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইল। 

এই ব্যক্তি মহাবীরের নিয়তনহচর ছিল, 

| কিন্তু স্বভাব বিদূষকের ন্যায় চঞ্চল ছিল 

বলিয়! সে নিরন্তর সকলের সহিত বিবাদ 

| ও কলহে প্রবৃত্ত হইত। এইরূপে বিঢ্ষক 
॥ গোশাল কোন সময়ে পার্খনীথের শিষা- 
| দিগের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত 

হয়। পার্খনাথের শিষোরা শ্বেতবসত 
| পরিধান কনিত, কিন্ত মহাবীরের শিষ্য- 
| গণ দিগঞ্থর অর্থাৎ উলঙ্গ - খাকিত, 
0 ই জন্যই উভয় দলের মধ্যে বিবাদের 
0 হুত্রপাত হয়। এই ছয়, বৎসর কাল 
এ] সহাৰ র বিহারের অন্তত নানা স্থানে, 

। আছে, তিনি অন্যাঁচারকারী অসভ্যদিগের 

রত প্রভৃতি কঠোরাচান অবলধন করিলে | 

| রর ুশ্নের উত্তর, প্রদান করিয়াছিলেন। 1. র 

অন্যান্য নানা প্রদেশে পরিভ্রসণ করিয়া! 
ছিলেন। এইরূপে দেশবিদেশে ৫ 
করিতে করিতে তিনি বজড়ুমি, শুদ্ধি”: 
ভূমি, ও লাট এই কয়েকটা স্থানে উপ-। 
স্কিত হয়েন, তত্রত্য শ্নেচ্ছজাতীয়ের! । 
(ইহারা অধুনাতন গ্রোন্দোয়ানা প্রদেশের 
অসভ্য অধিবাপী) তাঁহাকে উপস্থিত 
দেখিয়া আক্রমণপূর্ধক তীহার, প্রতি 
নানাবিধ কটু কথাপ্রয়োগ ও স্াহাকে 
যৎপরোনাস্তি প্রহার করে। কিন্ত মহাবীর 
এই সকল অগভ্যজান্তির, নিষ্ঠর অত্যা- 
চারসমূহ অবাধে সহ্য করেন। কথিত 

প্রতি অধুমাত্র রুষ্ট বা অসন্তষ্ট না হইয়া 
বরং মন্ধষ্টই হইয়াছিলেন। কারণ, 
তাহার মতে শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা | 
শরীরীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু | 
শহস্তে নিজ দেহের প্রতি প্রহাঁরাঁদি | 
অতাচার করা কোন মচ্ছেই বিধেয় নহে, 
কারণ “অহিংসা পরম ধর্ম” এই বাক্যের; 
মন্মান্গসারে কার্য করিতে হইলে অপরের || 
প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করা উচিত, | 
নিজের শরীরের প্রতিও সেইরূপ কর! | 
কর্তব্য। * ইহার, বিপরীতাচরণ করিলে - 
্রত্যবায় জন্মে। তবে উপবাস মৌন- | 

১০ আপ 

এ ্ ্ নিন রিনি 

৯ সপ সু 

স্পস্ট পপ পপ | 

কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। | সংসার পরি ত্যাগ রে 
করিবার নয় বৎসর. পরে মহাবীর মৌন, নে 
ব্রত পরিত্যাগপূরব্ষক তাহার শিত্য: গোশা- ]. 



গ্রোশাল, এই সুযোগে গুরুর নিকট; কতক 

[॥ গুলি অলোকনাধারণ বিদ্যাশিক্ষা' করিয়া 

| স্্রদায় সংস্থাপন করেন। ইহার পর 
| উল্লিখিত অসভ্যদদিগের বাসভু ভূমি পরিত্যাগ- 

[| পু্্ক মহাবীর শতানীক রাজার রাজধানী 

| এই স্থানের অধিবাসীরা তাহাকে মহা- 

| তৎগ্রদর্শিত ধশ্রপথের অনুগামী হইল। 

[| এই স্থলে তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল 

| অতিবাহিত করিলেন এবং কঠোর তপ- 

ৃ স্যার বলে পরিশেষে সাংসারিক কর্ম 
|| ছেদন করিয়া কেবলী অর্থাৎ চিন্ময় হইর] 
|| উঠিলেন। কিছবদস্তী আছে যে, বৈশাখ 

| মাসের শুধ্ুদশমীর দিবস মহাবীর খন্ধ- 
| পালিকা নদীর উত্তরতীরস্থ কোন শাল- 

| বৃক্ষের তলে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় 

|| হঠাৎ তাহার অন্তঃকরণে দিব্যজ্ঞানের 
রা সঞ্চার ও সমুস্তব হঈল। দিব্যজ্ঞান 

. লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি তথা 

হইতে: পরস্থানপুর্বক বিহারের অন্তর্গত 

| অপাপপুরী নামক স্থানের অভিসুখে যাত্রা 
] করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইবার 
| পর দেখনিক্মিতি কোন সস 

্ উপবেশনপূর্বক বনুসংখ্যক শিষ্য সংগ্র 
এ | পূর্বন্ধ ধর্ম ও জ্ঞান শিক্ষা প্রদান রত 

ূ রর [আর্ত করিলেন | মি 

| বীর, যেরগে সংক্ষেপে নিজ মত: প্রকাশ, 
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ন্যাঁয় অলীম.। বীজ যেরপ বৃক্ষের আদি ] 

তাহাকে পরিত্যাগপূর্বক একটা স্বতত্ত্ 
] 

1 কৌশাহী নগরীতে উপনীত হইলেন । | হইতে থাকে 1 কিন্ত ধীহার বিবেকশক্তি 

|| সমাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং অনেকে, 

ভর্ধগামী হইতে থাকেন। 

কার্য করা উচিত; অন্যথা পাগল্পশ | 

রি হইবার সম্পূর্ণ স্ভাবন1 1”... না ) 

“ শিক্ষাকরধ্য আরম করিবার ্ ারস্তে মহা 

(বার্মা জী হইয়া নিজ মত প্রচার ক 

/্ ক এ ছিলেন, তাহার সারমরজ নষ্ট ত. রিতে আর্ত করিলে অল্পদিনের মধোই, | 

দা | * সংসার অপার সাগরের রা 

কারণ, (সেইনধপ জীবকৃত। পাপপুণ্যাদি 
কর্ম সংসারের মূলীভূত কারপস্বরূপ। যে | 

শরীরী জীবের বিবেকশক্তি নাই, সেক্কুপ- |. 
পতিত গুরুপদার্থেরক্্ায় নিরন্তর অধোগামী | 

আছে, ধিনি কর্মাসমূহের ফলাফল বুঝিতে |. 
পারেন, তিনি গৃহনির্মাতার ন্যায় ক্রমশঃ ] 

« অহিংস! |. 

পরমধর্্ম £ অতএব কাহারও জীবনের | 

প্রতি হস্তক্ষেপ করা. কোন মতেই কর্তবা 

নহে। নিজ জীবনের ন্যায় 'সর্বভূতের 
জীবনের প্রতিও সদয়ব্যবহার করা শরীরী 

মাত্রেরই অবশ্যকর্তবা। সদা সত্য কথা | 
কহিবে, মিথ্যাকথার তুল্য গুরুতর পাঁপ ৃ 

দ্বিতীয় নাই। পরের দ্রবা অপহরণ ক- | 
রাতে জীবহত্যার ন্যায় পাপ জন্মে, কারণ ] 

সম্পত্তি মনষ্যের বাহাজীবনগ্বরূপ| স্ত্রী | 
সহবাঁম করাতেও পাপ আছে, ইহা! দ্বার! 
শরীর ও জীবন ক্ষমপ্রাণ্ত হয়| সংসার-. ৃ | 

ক্ষেত্রে আবদ্ধ হওয়! বিবেকী জীবের পক্ষে |: 
নিষিদ্ধ, কারণ তাহা হইলে মনুষ্য গুরুডার- ] 

গ্রস্ত বলীবর্দের ন্যায় পতিত হয় ॥ তবে | 

যাহার! সংসারের মায়াজাল ছিক্ন করিতে ] 
অসমর্থ, তাহাদের সর্বদা সাবধান হই | 

মহাবীর উপরিউক্ত প্রকার শিক্ষাদান, ৃ রর 
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টির কিডনি ডি ডে রি রা রত টু 
রর ক এ চিল নিন দলিত ৭ এ ্ & রি প্র রর রর 

চস ৪ থক তা রানার ক 

ৃ ঘর নাম, ও ৪ কবীর দিগন্ত পাত, 

(ধাবিত হইপ। এই সংবাদে মগধদেশীয় 

অনেকানেক. বেদবিশীরদ ব্রাহ্মণ হার 
ূ মতের প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহার স- 

'হিত বিচারে প্রবৃত্ব হইলেন; কিস্ত কলেই 

তাহার নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া 
তৎগ্রদর্শিত ধর্মপ্রণালী অবলম্বন করিতে 

ও 

আব ১২৮২) 
৬7 হা জবস রাারানরাত এরর নজর সপ 

শপ শি ৪০৩5 

লাগিষেন। এই প্রকারে যে মকল পঙ্ডিত 

প্রাঙ্গণ জৈনধর্ধে দীক্ষিত হইলেন তাহারা 

সকলেই গণধর নামে বিখ্যাত হইয়। 

প্রত্যেকেই শ্বতন্ত্রভাবে জৈনধর্ম প্রচারে 
দৃঢত্রত হইলেন। 
. অহাৰীরের শিষ্যমগুলীর মধ্যে যে কয়েক 
জন সর্বাপেক্ষা অধিক ক্কৃতকার্য্য ও প্র- 

|| থিতযশা হইয়াছিলেন, তীহাদের মধ্য 
হইতে ছুই চারি জনের বিষয় সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ হইতেছে । মহাবীরের শিথ্য- 

বর্দের মধ্যে ইন্্রুতি বা গৌতম সর্ব 
প্রধান। জৈনেরা এই ইন্্রভূতিকে বৌদ্ধ 
গৌতমের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া 

] নির্দেশ করিয়া! থাকে, কিন্তু জৈনগৌতম 
্রঃ্গণ ছিলেন বলিয়া খ্যাত, আর বৌদ্ধ 

গত ক্ষত্রিয় শুদ্ধোদন রাজার ওরসে 
| ও াহার. মহিধী মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন।” স্থৃতরাং বৌদ্ধ ও 

| (ৈনগৌতম এই উভয়ের অভিবতা প্রতি. 
রর পাদন . করা. কোন, প্রকারে সম্ভবপর 

|| নছে। কথিত আছে ইনি, অগিভৃতি, 
ঢা ও. ববাযুতি, 

8 গোতজ... মগধমিবাদী, বন্থতুতি নামক 
9, রাগের মন্তান ছিলে তাং হায় | 0585 অবশাই ৰ 2 আছে, ]. 

রা তিন জনেই গৌতম- 

জৈন, |. 

রিলে পগৌতমগ এই সাধারণ সংজ্ঞায় 

অভিহিত হঈতেন। মহাবীরের আর দুই 
জন শিষোর নাম, বাক্ত ও মুধর্ম, ইহারা 
উভয়েই ক্রান্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ছিলেন। অপর ছুই জনের নাম মণ্ডিত | 

ও মৌর্যাপুত্র। ই'হারাও ব্রাহ্মণবংশীয় 
ছিলেন, এক মাতার গর্ভে ও ভিন্ন ভিন 

জনকের ওরে এই ছুই ভ্রাতার জন্ম হয় 

আর এক জন শিষ্যের নাম অকম্পিত, || 
ইনি এক জন গৌতমগোত্রজ মৈথিল 
্রাঙ্মণের সস্তান ছ্বিলেন। মহাবীরের জার 
কয়েক জন শিষ্যের নাম অচলব্রত, মৈত্রেয়, 

ও প্রভাস, ই হারাও প্রত্যেকেই ব্রান্ম- 

পরংশীয় ছিলেন। এই একাদশ জন 

রান্মণ মহাঁবীরের ধর্মে দীক্ষিত হইয়৷ 
গণাধার বা সনাধিপ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন, জৈনধর্ম্ দীক্ষিত হইবার 
পূর্বে ইহাদের প্রত্যেকেই বেদবিহিত 

আর্য ধর্মের উপদেষ্টা ছিলেন। উপরি | 
উল্লিখিত শিষ্যগণের মধ্যে প্রত্যেকেই রর 

£ মহাবীরের সহিত বিচার ও | প্রথমত 
বিবাদ করিবার দন্য বদ্ধপরিকর হইয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, পরে বিচারে গরা- |. 
জিত হইয়া নিজধর্্ম পরিত্যাগপূর্ববক || 
ততুপরদর্শিত পথের অন্থুদরণ, : করেন || 
ইনতস্থতির মনে সন্দেহ হইন্থাছিল, যে 

পুণ্যাদি কর্ণের আধার্বূগে, জীবরূপ 

৯৮৯ |. 

স্পা পিপাসা শিপ পশলা পপ পিপীপাপিস্পাসপিপাশাা শি? 

-াশাাশিপীস্পিপপাশিপ্যীশিতান লস শিস পাশাপাশি শিপ পাসপ সী 
্ শু 

জীবস্বরূপ পদার্থ শ্বতনরূপে জগতে রিদা- || 
মান আছে কি মা ? মহাবীর, তাহাকে | 
'হচারুরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে. পাগ- || 
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নতুবা পাপপুণ্যাদি কর্মের ফলভোগও 

| সক্জবে না। অগ্রিতৃতি প্রশ্ন করিলেন যে 

বিষয়ে সন্দিহান হইয়া মহাবীরের নিকট রর 

| প্র বিষয়ের গ্রঙথ উত্থাপন করেন, মহাবীর | 

| বন্ধ শবের অর্থকি? কর্দোর বিদামানতা! | প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরপ্রদানপর্বক : উর |. 

[অস্বীকার করিলে ক্ষতি কি? মহাবীর : সন্দেহ নিরসন করেন।  মৈত্রেয পর- পু রর 

উত্তর করিলেন কর্মের ফলম্বরূপ পাঁপ- ; লোকের বিষয় ছি (ধা. করাতে মহাবীর, | 

[ পুণা পুনর্জন্ম প্রতির উৎপত্তি হয়) ; পরিষ্কৃতরূপে কে অস্তিত্বের বিষয় রর 

অতএব কর্শের বিদ্যমানত। অবস্তই | উহ্বার হৃদয়ঙ্গম করিয়া! দিলেন। প্রভাস ্ 

শ্বীকার করিতে হইবে। বায়ুতৃতি ূ র্বপক্ষ | নির্ববাণের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করাতে ] 

|| করিলেন, জীব পদার্থকে দেহ হইতে মহাবীর তীহার সন্দেহতঞ্জন করিলেন রা 

| “ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার | এইরূপে প্রত্যেকে একটা একী বিষয়ের ] 

৷ করিবার আবশ্যকতা কি” ইন্্রিয়াদিই ত : প্রশ্ন করিয়া তাহার সদুত্তর পাওয়াতে, 

| জ্ঞানের আধার হইতে পাঁরে। মহাবীর ; ক্রমশঃ নিজধর্শা পরিত্যাগপুর্বক জৈন- 

| উত্তর করিলেন যে ইন্জরিয জ্রানের আধার | ধর্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং গুরুর নিকট 

] হওয়া অসম্ভব । তাহা হইলে ইন্ত্রিয়ের ; অধিকতর ভ্ঞানশিক্ষ! করিরার পর 

] বিনাশ হইলেও কি প্রকারে ইন্জ্রিরজন্য | প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনব ধর্থের গ্র- 

পদার্থের স্মরণ হয়| অতএব ইন্্রিরভিন্ চার করিতে আর্ত করিলেন। | 

তন্ত্র জ্ঞানাধার অবশ ্ীকার্যা। মপ্ডিত | 
সপ ০১ 

সশাশিনিস ১৯ 
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প্রাপ্ত গ্রন্থের সং কি সমালোচনা রর 

রি অধুবক্ষণ- -স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ: করা গাছ, 

| শান্তও ততমহযোগী অন্যান্য শান্্াদি ; আমাদিগের সে সকলের সহিভ সম্পূর্ণ | 

|| ব্ষিয়ক মানিক পত্রিকা। রহরিশচন্্। সহান্ডৃতি নাই। ইংরাজী শিক্ষায় ও ও 

শর্মা বারা সম্পাদিত বার্ষিক অভ্রিম মূল্য ইংরাজী 
বাণিজ্য প্রতৃতিতে আমাদিগের 1 

1 ডাকমানুল দখেত ৩14/০। ইহার প্রথম কি
ছু অনিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্ত দার || 

] | সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে | যে আমাদিগের অধিকতর ইষ্ট সং সাধিত 

]| অব তরনিকা, চিকিৎসা, ভারতের অবনতি ] হয় নাই এ কথ
া বলিতে আমরা পর্তত || 

"প্রভৃতি কয়েকটা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ; লিখিত 
নহি। যাহা হউক এরূপ একখানি: পত্রিকা 

|| হইযছে। কিন্ত অবতরণিকায় ইংরাী | যে দ
ীর্ঘীবনী হ হম, ই আমাধিগের টা র্ 

] শিক্ষা ও ইংরাজী বাণিজ্য দির আক ইহা টির 
নি
 2
 

শ
া
 

্ 
চ 



|. আচার্ধা,ভ্রিবেদী, ত্রিপাঠী, দশাশ্বনেহী, ৷ 
ভট্ট, উপাধায়, মির গ্রন্ৃতি উপাধিগুলি 

| কৌলীন্যবাঞ্জক |. 
পঞ্চ ত্রা্মণ-মন্ততিগন মধ্যে 

৷ উপাধির কয়েকটা দৃষ্ট হয়। যথা 

|| ভট্টনারায়ণসন্তান বককাহ ও নীপে বাজ 
 পে়ী উপাধি ছিল বলিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 

| রায় বাজপের়ী উপাধি গ্রহণ করেন। 
এক্ষণে৪ এ বংশের যে রাক্তি রাজসিং- 

|| হাদনে আদীন হন তিনি বাজপেরী রূপ । 

|| পৈত্রিক সমান শ্রহণ করিয়া কেন 

ৰ _'সাবর্ধি গোতে শিশু গাঙ্গলীর পিতার : 

| নাম কুলপতি (১)। আমরা বিবেচন। ূ 

করি উহা! তাহার উপাধি। ূ 

ূ 

র 

এ সকল 

কাশ্যপ গোত্রে বুরূপ চট্টোপাধ্যায়ের 

| পিতার উপাধি অধ্বঘুর্য ছিল, তদনুসারে 

তাহাকে অধবদুণ শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় কহা | 

খায়।. ৮. ও 

| বাৎদা গো গোবদ্ধনাচার্দোর পিভার 
নাম নীলান্বর আচার্ধ্য। উৎসাহো সুখো- 

| পাধ্যায়ের পিতার নাম কোলাহল বা কো- 
] লাই সঙ্যামী।  ইহঠার-উপাধি উপাধ্যায়। 
ও বারেন্্রকুলেও এনধপ. উপাধি দেখা যায় | 

্। যথা থা বারেন্্কুলের সারর্ণ গোত্রের আদি 
খে ) মুীনাং শসাহঅং হে যোহকদানাদি- 

|| পোষখাৎ | অধ্যাপয়তি বিপ্র্ধি সবৈ 
রা চি |. 
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8৯৫ 

। 7 ধু; 

্ 
। 

রঃ রহ 
| উদ 

সপ ৯ শাহ শাসপ দে 

॥ 

পপ উপ ক উপ ০০ ৪৮৩০ ৯০, 

জী লীনা ধ্যাদা 
স্পস্ট সা 

পুরুষ € পরাশরের অধস্তন প পঞ্চম 
নারায়ণের উপাধি অিহোন্ী | 

শা্ডিল্য গোত্রের নারায়ণ ভট্টরের পুঞ্র 
আদি গাই নামক পুত্রের উপাধি ওঝা । 
ওঝা শব্দটা উপাধ্যায়ের অপভ্রংশ মাত্র। | 

কাশ্যপ গোত্রের আদিপুরুষ সুমেন হ- | 
ইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ বর্ণরেথ ও ভব- || 

পুরুষ রি 

দেবের উপাধি ভট্ট ॥ ইনিরাট়ী। 
ভরঘ্বা্জ গোত্রের আদি পুরুষ গৌ তম | 

হইতে ৮ম পুরুষ পণুপতির উপাধি তগ্নি- 
৷ হোত্ী দেখা যায়। 

বাৎস্য গোত্রের আদি পুরুষ ধরাধরের' 
প্রণৌত্রের উপাধি চতুর্কোস্ত ও দামো- 
দূরের উপাধি ওঝা । রা 

উপাধ্যায়, ভট্টাচাধ্য, অ চার্ধ্য ও মিশ্র ূ 
এই চারিটা উপাধি ব্লালদত্ত মর্যাদার || 
মধ্য এখনও দেখাযায়। |. 

।. অধুনা মুখটী, বাড়,রী ও গাঙ্গুলী উপা-. ] 
ধার সংজ্ঞায় অভিহিত হন। যথা চট্ো- 
পাধ্যায়। মুখোপাধ্যায়, বনদোপা্া়, গঙ্গো- ]. 
পাধ্যায় |. | 

মোযাধী, কুন্দ, পৃতিতুণ্ড ও.  স্ান্তিলীল, | 
ইনাদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য, আচার্য ও | 
মিশ্র উপাধি শ্রবণ করা যায়। 

_বারেন্রদিগের : মধ্যে, ছার আ.. 
চার্যয ও. মিশ্র ( (২). উপাধি 'আছে। 

. পতন সে ৪ মন্ দি | ও 
০৬পে্পশী শা ০১১০৮ 

(২) 
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৯, 

হর 

[পাপ সংজ্ঞা দেখা বাঁ়। 

বর পাইলেই: কন্য। সম্রদান কর! হইত; | 

| কন্যার বয়ঃ ক্রষের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। 

খ সদগ্€ পশালী বরের অপ্রান্তি স্থলে নিপু গ 

| বরে কদাচ কন্যাদানের ব্যবস্থা দেখা, 

ঝা যায় না] % (৩) 

৮০০০০ ঢ08000টানস 

ধা । 

স্বীয় মনর সময় হইতেই উৎকৃষ্ট 

'জাতীয় সদগ,ণুসম্পন্ন বরে অথবা সমান- 

|]. জাতীয় গুণমন্পন্ন বরে কন্যাসম্প্রদানের 

| ব্যাবস্থা দেখা যায়। 

তত্কালে উতরুষ্টজাতীয় সগ পানী 

এক্ষণে এ সকল ব্যবস্থা অনুগারে কার্ষ্য 

|| হয় না। কুলীনপুন্রই কুলীন। মেল ব- 

স্বানের পূর্বে এইরগ এক একটা নিদিষ্ট 

! ৃ উপাধি কুলগত ছিল না । তৎকালের 

 উপাধিগুলি একবাক্তিনিষ্ঠ ছিল। যথা 

 মুখটাবংশে গঙ্গান নদ ভন্রাচর্য্য। কাচনা
র 

1. মুখটা, অর্জন মিশ্র ও কুলে গঞ্জানন- 

/ 

নে ] | টো প্রযচ্ছেতত, গুণহীনায় . 

1.
..
  পপাপপপপপ

পপাীি 

0 গে * উৎতষ্টায়াতিরপায় বরা ধদৃশায়চ
 চি 

চি রা [ ঞ্াথামপি তাং কনযং দদযাদ্ 

্রাভৃপুত্র শিবের উপাঁধি আঁচা্য্
য ৷ এ কুলে 

.যোগেশ্বরাদি পণ্ডিত, তৎপিত! হরিমিশ্র | 

|| রন্দ্যোকুলে ধ্বানন্দ বিগ রামের 

] প্রভৃতি চব্ী ॥ 

মুখ কুলের প্রথম কুলীন উৎগাহ পৈ 

এ ত্রিক উপাধি উপাধ্যান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। 1 

যাবিধি | দক্ষ 

[শখ অমানজাতীয়া় কাঁলাৎ প্
রাগৃপি। 

] কামমামরপাতিে গৃহে কন্যর্ ম
ভাপি। 1. 

কাধ | মনু ৮৮ ॥ অন্৯ 

| | 1 পৰে ১০৮ ৮ । 

পপ পপি 
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লের আমান প্রদানের ব্যবস্থা ধারণ | 

হয়। 

টবীবয় যে সময়ে মেলবন্ধন করিয়া- 

ভষ্টাঁঢাধ্যকে ারর্ণূপে নির্দিষ্ট করিয়া 

কুুলষর্যাদার ব্যবস্থা করেন। তদন্থুপাঁরে 

মুখটার৷ প্রন্ততি) অন্য বংশগুলি পাপ্টী, 

1 ছিলেন, তৎকালেও গগ্গান্ন্দ মুখোপাধ্যায় ৃ 

র 
স্থতরাং গঙ্গানন্দাদরির পূর্বপুরুষের উপাধি ৷ 

উপাধ্যায়রূপ প্ররুত্তিতে বন্য, চট্ট ও 

গা্ুলী প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া 

ইঙ্াদিগের সকলেরই উপাধি উপাধ্যায় হয়। 

সেই হেতু বশতঃ মুখটী, বন্দ, গাঙ্গুলী 

ও চাঁটুতি এই চারি বংশ উপাধ্যায় মং 

যোগ পুর্ধক নিজ নিজ ঝুলমর্ধ্যাদার কী- 

তন করেন। যথা 

মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, সা গা" 

ধ্যার ও গঙ্গোপাধ্যায় । 

নবদীপাধিগতিগণ আপনাদিগের বংশা- 

| 

অধুন! এই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়! 

বলীর রাঁয় (৪) উপাধি নিজ দৌহিত্রকুলেও ]]. 

ক্রান্ত করেন। তদবধি নবদ্ধীপাধিপতির | 

ংশের দৌছিত্রগণ আপনাদিগের উপাধির | 

পূর্ধ্রে ঝা পরে রায় সংজ্ঞা কীর্তন করিয়। ৃ 

থাকেন। পূর্বোক্ত উপাধিগুলি নিও বি]. 

[ ব্যক্িদিগের পক্ষেই বিশেষ শোভা, পা") 

ইতে লাগিল। ইতিপূর্বে ধবাহীরা ওপ-]. 

সম্পন্ন ব্ক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ] র্ 

« রৈশ ্ স্থানে রা আদেশ হয় 1. 

খোকৃবেদ ও. 
()* 

সুবোধ দেখ 11 | 

১89 1... 

রঃ 



1 এ 
তত ই 1 উপ জা ৮ উজ উজ » প- ও প সপপশা 

] ভাদ্র ৯২৮২। 

1 তাহার! মার্বভৌম, তরকালঙ্কার, চক্রবর্তী, 
|| পণ্ডিত ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি বারা আপ" 

| নাদিগের পরিচয় দিতেন। যথা সুদে, 
এ  ছর্গাৰর, যোগেশ্বর, কামদে গ্রততি প- 

[গত নামে খ্যাত। মধুঙ্ৃদন তর্কাল্লার 
] নামে খ্যাত। বিসু, প্রভৃতি ঠাকুর নামে 

0 খ্যাহ। চট্টোবংশে উদয় কুলবর, চন্দ্রশেখর 

 বিদ্যালগ্কার, লঙ্গীনারায়ণ সার্বভৌম, 
রামভদ্র ন্যায্মালঙ্কার ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ 

[ উপাধিতে খ্যাত। অন্যান্য বংশেও এইরূপ। 
শশশশিশা্পাক্ষল 

ফ.লিয়ামেল। 

মুখবংশই বন্্যাদদির প্রকৃতি ম্ৃতরাং 

| তাঙাই অগ্ে লেখা গেল। মনোহর 

ীহর্য হইতে অধস্তন ২৩শ. পুরুষ (১৬৬ 
পৃঃ দেখ)। মনোহরের বংশধপী থা 

মনোহরের পিতার নাম লক্ষ রর | 

ঃ মনোহর (২৩৭) 
| 

(মুমেনোজগদ'নন্দে। গঙ্গনন্দোকুলে 

ক্কতী। উর 
সপ 

্10001 
স্থসেন, জগদানন্দ গঙ্গানন্দ। 1 

৮৮ পে ্পিশীশীশী শী শাসক ই 

পলা পপ ্সপসসস্পসসসপপ ৩ 

(২৪). ও 
এন ডি 
(২৫), শিাচাধ্য ভবানী কানাই « 

ম রি 1 3 ৃ 

| 98588 রি বর 

- ররর সু তে টি বংশ যজেশবর রামদেব, 

রি 
রি ৬) বত 1 জি? নি. 

৯ এআ 

 কৌলিনামরধ্যাদ!।. 
টিজার রই কত৭ ৪ পভপক 3৮5৪ ঈ কট তত ৭ $6উ৪৩৬5 রর ৩৪৪ ইউ ৪ উ৪ ও ৪টি ৮৬৪ উ ওটাও ড উ৩ দক উত ৪৩৪ ৪৭ ২৬ই এক জতত উহ 
ণ 

'চক্ৎ 
দার একিজিড৪ ২০০৫০৯৯া ক ই ক্ন ক৯ 7৮5৪৬লউ ঠক কত ॥ হিং 

বাদ, রামেশ্বর চকবর্তীর পুত্র রুদেব ও 0. 
রামদেবের সহিত পাণ্টী। 

( ২৫শ) কানাই'ইভাকে ছোট্ঠাকুরও 
'বলে। ইনি ধনামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ | * 

অবনতি গঙ্ানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ঃ 

ইহার গাণ্টী প্রকৃতি ভাব। হুগলীজিলার |]. 
হরিপালে ইহার বংশ আছে। রজনীকরী || 
থাঁক।, | রে ৃ 

(২৬শ) গোপেম্বর ও রত্বেশ্বরের বংশা- ||. 
বলী রাঢ় দেশে বিরাজ করিতেছেন । 

চি / 

্ তা 0 
ডি ্ 9 ক্র 
1১ না স্টপ নে 
// চি চি | জি 

(হর দে চি. ৃ 

হি. উ 51 
তু. 1709 টু রর | (5 1 

.18/1 [৯ টি ২ 
০ পু [ডু ৮ ৫ 

৮ রি নতি, টু 18:1৮ 
19. ডি. পন 
25 নি ডি. তি 

সি 2 

৮ ৩ ্ এ 
এ তর 

০টি ৮৯ 
৯, না এ ৃ র্ * 87818 [ডঃ ডি | ছি. 11718 
154 & & রি হি রং 

এ 1... কর্টা 1 

[ইহা নকলে সমানে মান্য ও ঠাক নামে খ্যাত! 
শখশ) কানাই ছোট নাঁম সবে 'বলে। ] 
অবসতিগঙ্গামন্দ যাঁর চরণতলে ]. মেলমাল! ঢ 

1২8 শ] গঙ্ষানন্দ ভট্টাচার্য ফলিয়ার সাঁর।। ] প্র 

যাহ থা হইত মেধরুল হইল উদ্ধার ॥ ॥ | 



] রা ৮2 এ আদ । চে . আবণ স্স্ঘ। 

ৃ ( ২ ) গোসীনাধের চর দোষ। রি পু পুজ মুরহর তর্বাদীশ ২৮শ)) ই ৰ 

| র্তীন৷ [থের বারভদ্রী দোষ।.. .... | রতি বিুর সমান পর্থ্যায়ের লৌক। :-. | 

(২৭৭) রাঘবেন্ের পুত্র মাদবেন্ত্র- | রামাঢার্ধোর পুত্র বিশ্বের (১৬শ) তত" 1 
সন্তানগণ কেশরকুনীত্ াব শ্রাপ্তী, পরে গুভ্রর লক্মীনাঁথ (২৭শ) ) তৎপুন্র রাষগোধিদ্দ 1. 

তঙ্ক। নদীয়াজিলায়, উলায় ও ঘৃর্শিদা- ২) তদীয় পুত্র বলরাম, ঠাকুর, | 

| বাদ জিলার গোঘাটা পাকা বাড়ীতে  বিু্তী়গুজ 'পরিচদ্বের | 
মিবাব। ॥ এরা জকি হি 
(৫শ) রামীচারযা, তৎপুন্র কাণীষ্বর (১৬শা, ূ 

তৎপুত্র রমানাথ (২৭শ ),তৎপুত্র মধুস্দন | 
তর্কালঙ্কার * (২৮শ),ইনি গঙ্গ নন্দ ভটটাচা ূ 

ধের অতিবৃদ্ধ গ্রপৌ্র রতি বিুদিগের 
সহিত সমান পর্যায়ের লোক। ॥ 

ূ 

টু 
| 

% [২৮শ। ফুলের রাজা বুসথদন গল্গাধরগাছ 

রষ্টি বিঞু নমভাব অর সব কাছ] 

বিঝু্য় বলরাম উলাঘ রমণ। 

বাধাগায় রথুবিু »ম ছয় জন ॥ 

দোশব শোষর নাই মুরহর এক] । 

কি জানি কাহার মঙ্গে কবে হয় দেখা | 

আষ্টরলে আষ্টজন মধ্যে বলরাম । 

রামাচার্যোর চতুর্থ পুত্র গোপাল সু 

মহেশ প্যান (২1) ;) গোপালের অন্য ; 

গোপান।থ সহ নৃত্য করে অবিরাম ॥ 

মেলমালা । 
তুলোহয়ং রা উদয়কুলবরোহ, 

1 (২৭শ)কিকব পাডর কুল 'ভিতেকল্সে মাপানূলণ ৰ 
প্া্তিগাং নীল; । | 

ূ শ্ীপর মান ডাক। 

ৃ বেধি কুলে ভৈল বাম নৈলে কেন জয়রাম? |] 

| এখন এক থাক॥ | 
ৰ তিল তল নীকুশমোড়া খায়ে রানেশ্বরের ু ড়া, 

।... কুলের কুষড়ী ভেঙ্গে গেল। : 0] 
ী পঞ্চানন ছল কয়, তেভীরানূন দোষ-়, 
| উধ্বোর পিও বুধোর ঘাড়ে গেল টি ॥ 

গল্াদাসঃ সুচটে। পিতৃকুলদদূশে! যথা 
.  ভাদ্রোটি তত্রী 
রি ঙ্গানন স্থধীরেো মুখ-কুল-জলধেঃ পুর্ণ 

. চন্তরপ্য ভাঙিঃ॥ মিএরী 
ফ ট৬শা] গোপীনাথে লাগ ধন্ধ শোঁধা 

রর  দৈক [র * [ীকে।, 

: গে [ীনা থ করণে ধন দির ডাকে॥ 

-. এই. মে কারণে ধন্ধ গন্ানন্দে পায় । 
0] আদারসে আন্তিরসে নীলকণ্ঠে যার 
্ ] 5 [২৬ রাঘবেন্ কাশীবিশুকুলে কণ্নতরু | | 
রী . চরে | গেল ল গোপীনাথ বৌ গেল পারু॥ 

ডে _মেরঙালা। 

ৃ ৬্শ] নীলের নয় সাত এ রাজাত র রর . : 

| . শ্রীধর রামেশ্বর বিষ নয় লদু॥ রা রা 

রতিকান্ত রাধাকাস্ত আর রামেস্বর | |. 

যাহা নিযে ক্ল গাই ফুলের ভিতর ॥] রা | 
 মেলমালা 1]. 
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যোগেশর প্ডি গত, রামনারা য়ণের অভি- 

বৃদ্ধ গ্রপিত1 [মহ ।1 গোগেশ্বর ও কাঁমদের 
পখিত খড়দহ মেল প্রান্ত । রামনারায়ণ 

কাশ্যপ কাঞ্জিডী দর ষ্ | 

খড়দহ মেল ) 

আদে খড়দঃ, ফ.লিয় শেষঃ, 
'খড়দঃ ফ ফ.লিয়া নাতি বিশেষ; | 

যোগেশ্বয পি হঈতে ধড়নহ মেল 

ৃ ধরা ঘায়। ইনি আত "সহোদর ম্চা- 

' দেবের অতিবুদ্ধ গ্রাপৌঁজ | মহাদেব শ্রীহ্য 

| ] হইতে ১৫শ পুরুষ আন্তর। মহাদেবের বল্লভীমেল। 

ৃ 

বৃ 

পি শী শীশ্পীসাশী তি 

উরি ররর ররর ক ক ০ সস 

্ ০০০ সবে ্ ্ সিল, 

[| হই পুত্র; ঈশ্বর ও বিশ্বেশ্বর | (১৬) “রগুপি গাদিদোবৈরিদানীং যা! চ কুলশ্রীঃ 
সিনিকরারা সা বগ্লভী 1 | 

525 মক ছটী ভাইবা নিয়ে কুল গা 
: (১৭শ) হা 'গাপা তব 
--71--া| জুলের ভিতর ||” রা 

(৯৮শ) ধৃত কৃষ্ণা মহেশ্বর | আ্রীহর্ষের অধন্তন (২২শ। গুরুষ লক্ষমীধর । 
ূ ৭ ট্বার ছুই পুত্র। একের নাম ছুর্াবর অপ- ূ 

| ল হরি ূ চ9ব, পল _ ই. রের নাম. মনোহর । ছুর্গাবর পণ্ডিত 
ূ | | | | হইতেই বন্পভী মেল গণন করে। * 

(২). দিগণ্ধর যোগেশ্বর কামদের রা 
| পপ প্র পার লা? শী 

4৮2585816৭1 াদো রাঃ না ধনবুগং ধন্য ধন্যঞ্চ | 
|. 1 | ] ব পি 

(২৯৭) শঙ্কর শু মুকুন্দ ভ্রিবিকুম | শব সপ্তানা, চৈতলী অয়োমুখা । ূ জানকী | রুঝ্সিণী. কমলাকর | এতেচ অন্টাদশ ॥ মেলমালা। ্ 

এ পপ, 

সস 

পপ ওপার লী ব৬৫৩-০৯০১৯৮১৯০৬৯- ১০৬৯ ৪০-২াএএএ -৯5৯িপপপ পক তা লা | 1 সত্যবানে ছুই সত নথাই শুভ ছাই । 
1 (২২শ)কমুদ্র রাঘব সুরানন। নরানন্দ পূর্ণীনদ্দ মুকুন্দ শুভাই স্ুত বিরাহ্ ভিংসাই | ॥ 

|... ৮71 রায়ের দোষে বিসম্তাষে পড়ে সত্যবাম্। 

রা শিয়া সেইকালে যোগে মধুচ্টপান।। : : 
01101 মধুচটো। | শিরে, ধরি ভরদ্বাজ মুনি। 

উরি রামভদ্র | যোগেশ্বর অবতার শিব শিব গণি | 
চলা টিন, আর গাঞ্গ চিন্তামণি টাঁদেরেচিয়ার। : 

] _ামনারায়ণের, সা ত; রামাচারধ্য ও ভ্রিদোষে পড়িয়া মলেন চট্ট! মাধাই॥ ॥ 
চে শি াচার্যের ফমান. সহ্ধ অর্থাৎ ইহারা কামদেবন্থৃতাঃ সপ্ত মাাজানী 

] তিন জনেই রী হইতে অধস্তন ২ ূ জলা সিগালানা ॥] 
. পুরুষ হা ' মেলমালা।, রি 



(খেপে) । অমর 

| (২৬ ) 

জভানকীনাথ ( ১৮শ) ৰ 

চার 
(২৯শ) বলরাম বাথেশ্বর কান্ু 

মর নিন 

| মনোন্থ দয়ারাম 

ব্প য
ে 

টি 

সপ জন 

ন্ 

রঃ 

॥ ৩*শ 

| 

[ ৩১শ ] ভরত 5 লদাশিয রহ রামচন্্ 

ভট্টনারার়ণ বংশ 

ভট্রনারারণের যোল রঃ ঘথা-_ 

আদিবরাহ ৯, রাম ৯) নীগ
 ৩ নানো ৪, 

0] বিকো ৫, সাহ রা সাচ,৯) 
গুভ ৭, নিছবো 

্ ] ৮ গুই ৯১ মধু ৯০, গুএ ৯১, বটুক ১২) 

1] ৯৫, _মৃহীপতি ১৬), ইহাপ্দগের মধ্যে 

[ আদিবরাহ, বন্দ্য বণশের মূল পুরুষ। 

| আদি বরাহ বং 'শ যথ1_-পুক্র বৈনতে
ক, 

| পৌন ব্বদধি, গ্রগৌত্র খই অতি বুদ্ধ 

 গ্রপৌন্র গলাধর, সুহাস: ুদ্ধাত
িবুদ্ধ 

প পপি এপি পিপিপি পপি 

২১) খপ, 

এপস পা পিজা 
০ 

ক পন জনা এজ ৪৯ ৩৭ জাজ 

রাম 

পনি হব জাউ-৯০০-০-০০ ১০ ০
2 বপপপাম্পশস লি 

গোপাল মনমদার 

( ২৭শ), 

০
 

৩ ভা ওজন
 

| ৃ্ 

নিধি [২৮শ] 

] প্গ ১৩, বি (দেখ) ১৪, কাম বাঁ শুভ 

0] গ্রপৌন্ধা। ইহার পুত্রের নাম শকুনি। 

ৰ ] ইনি ভট্নারায়ণ হই
তে নম ইহ পুত্র 1) 

0] মহেশ ১ম। ইনিই কৌলীন্যমর্
্যাদা |. 

| প্রাপ্ত ছ্ন। ইহীর সহিভ ব্
াবংশের 

নি - ্ 
শ 

- 

* 

যাদব 

 বামনাথ তি 
সক 1%1 

দিদা মুকুট রায় 

টিন 
জানকী 

| 
4 
] 

মি ০০
 

[২৯শ] | 1 17. | 

গ্রাণনাথ নরদেব রামগৌবিন্দ নন্দরাম 

বল্পভী মেলের প্রধান স্থান শান্তিগুর। 

পপ তারি জজ 
ও 

আরও চাঁরিজন এরও প্রাপ্ত হন 

তাহাদিগের নাম যথা--জাহলাল) দেবর) 

বামন ও ঈশান। 

মহেশ্বরের পুত্রের নাম মহাদেব, (৯১শ) 

ইহার তিন পুন্ত্র যথা পুতি, তিকু, ও. 

ছুর্বঙ্সী। ইহণারা ভট্ট হষ্টতে [১২শা। 

ুর্বলীর পাচ পুত্র, যথ। অনন্ত, হরি, 

তাস্কর, নারায়ণ, ও সম্ষেত।, [খ
ে] 

[১৩শ] হরি, তৎপুত্র বিফুমিখ (১৪শ), 

ততপুত্র পৃর্থীধর , ও প্রবানন্দ (১৫শ) ),পৃথবীধর ূ 

পুত্র গঙ্গাধর(১৬শ),তৎপুতর ভগীরখ (১ ণশ)) ] 

ভগ্গীরথের গাঁচপুক্র, যথী__ _মনোহর, জিতাঁ- 

মিজ। দেবানন্দ, রীমস্ত, ও শরীপতি নস
] পা. 

নে শ) মনোহর ঝিতামিত্রৌ, ৃ 

ৰ দেবানদন্ততঃগরঃ। র খু. 

রী গতিকে কীয়গহকাইবে ॥.
 || 

। না ৪. 



শপ স্স্পপ 
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ৰা (৯৮শ) রা পুজ গাদা স্পা নসোহর, নি করে নীধার বাঁড়ুরী। |. 
রে র্গাদাসের  চারিপুত্র, যথা-_রামক্কষ, পরে কুলে ভেঙ্গে পার শৌধার আ'কুড়ী। 

[| বামেস্বর, রাঘব ও রমাকাস্ত শা] ইহা- | এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত। 
রাই ই চারি চক্রবর্তী নামে প্রসিদ্ধ ও বন্যয-.| চাবি মেলে কুল আর কোথায় রহিত। 

'* 1 বংশে সাগর দিয়া নামে বিশেষ খ্যাত 1. অপভ্রংশ লোকে মাত্র অপবাদ দেয়। 

[সাগরের এই চারি অংশ যে কুল পবিত্র: রামেশ্বরের কুলে যথা গিও দোষ পায়। 
করিয়াছেন তাহার নাম চতুঃসাগরী। য্থা-- ্রাণমান্র পী আলি দেখে সর্ঝ রন 
সাগর পর্বতে ছিল মীনের আলয়। সাক্ষাৎ যবনম্পর্শে কি হয আচরণ ॥ 
অদ্ভূত তন্ভাৰ এতে আছয়ে ঢা ॥ নিমাইচটের কনা হণসাই থানদারে |. 

মেলবন্ধ কালে যাতে সাগরের অংশ ।  [ সেই কনা! বিভা করে বধ্দাগস্কাধরে। 
পড়িল তাহার! কুলে হ হইল প্রশংস ॥ | হাসাইথানদারের কথা সত্য সত্য নয়। 
সেকালে নাগর ছিল স্গাবংশে যোগ। চট্টন্ৃতা ঝড় দেখি লইল আশ্রয় | 

|| তথা হইতে গল্তানদ্দ পাইল সংযোগ ॥ ব্যাজ দেখি যত সধী কার্ধা কথা কয়। 
সমবায়ি তাবে তাহা! সথচট্টেতে যায়। আইলা আইনে! বসো! বসো বুঝিলাম এ ॥ 
পু টে উজ ছল করি থাঁনদারি ভেটা আইলা সৈ। 
চট্ট বংশে মশ্রত হয় গাুলার কুল। রর ূ 

হা শুনি কাণাকাণ্ি ণবিপক্ষেতে করে। পরম্পরা সন্ধে তাহা সর্বানন্দে মূল॥ ; তাহা তা 
| এদেশ ওদেশ অণা দেশেতে সঞ্চরে ]॥ 
বন্ভীতে এই মতে আছে তার অংশ । 

ৃ সেই হইতে বিপক্ষেতে ধাধা ধাঁধা কয়। 
চতুঃসাগররী বলে যে হইল প্রশংস। 

| কিন্তু জানি মিশ্রমানি পরমার্থ নয় ॥ 
হ্বাধিকাঁর নিষ্ঠাভাব চারি মেলে পায়। 17. গড | 

ূ মিথ্য। বলি যদি গালি মহতের হয়। 
| অন্যথ। সিদ্ধতাভাব ঘটক না লয় ॥ এ | 
নাত মহিমার হানি তায় জানিহ নিশ্চয় ॥ 

এই চারি মেল যেই শ্রোত্তিয়ের ঘরে।, | রর | 
দত্তপুলের ঠাকুরদা চট্ট বলি ভাঁয়। 

ূ শুদধক শ্রোতরিয বলি তাহারে বিচাঁরে | . 

জপ 8৮ ০১ পি 

শিসিল সি ৬ ৬ রে কেদে স্ হে হবিজ নি নি রি ০০১০৯) ্ে এ এ শ্বেশ ্ পে 

পপ স্পা শশিপীশাশাশিশীশশীশশশাশীশীশীশীশ্ীশ্টাশাশীীশটাশিটটিটাশ শশা শশী িশিশীট 

কুচত্্িক! 
ঃ এ ভাট তেকিউ কস্ট 

ফ এলেমেল | 

নাথ ধাধা বার হি আর মুলুক জুড়ী। 

& সপ রংশজ লোন |. 

রামেশ্বরপুরের শ্যাম কুটুখিতা দায় ॥ 

উলোর মধ্যে শিবশছ্কর নপ্তশতী পায়। || 
বুড়োনর বিষ্ণু বামে ভাগ্য বলি রি ॥ 

সি জ্জিরোজেতিসানে 

[রও প্রধান যাঁতে পড়ে ছুড়ে! ছুড়ী॥ | 

সারাহ পঞ্চ ত্রাঙ্মণের বং ভার 1. 
মেলবারংশ.. নিবাসগ্রামা . জিলা, রি উপাধি, 

_জুরাখানি ৯ ₹.... শতখালি,  ঘশোছির .-.: রায়... 



০] কেশরকুনী কৃফচন্ত্রের বংশ। 

সদানন্দথাধি * : তৈলকুপী 

তব: বোঁধখাঁন] 

পগ্িতরতী ) র উত্ভতরপাড়া, 

বাঙ্গালপাশ |. ভেঘরী, 

১ ধাম বংশ ও কেশর কুনীর 
ক নারী: কি এ ইন াছেন।. 

মেল বা বংশ। নিবাস গ্রাম 

_শিবনিরাপ ; 

হশোহর 7. রার। 

শ্রী মি ্াচার্য 

ছুগলি বন্দ খাদি, । 

নবদীপ, রা ভটটাগর্য 1 

ফ.লিয়া বিধু। বং ফ.লিয়! ত্ -:প বন্দা মুখাদিত। 

তব : লক্ষ্মী পাশা, যশোহর, বন্দ্যসুখাদি। 

খড়দা রামনারায়ণ বং থাসখাড়ী ২৪ পরগণা এ। 

বল্লভী ছুর্গাবর বং শান্তিপুর নবদ্বীপ | প্র 

| সর্ধ্ানন্দী রী শি ভট্টাচার্য্য । 

রী বিশলপুঙ্ষরণী নদিয়। ' ভট্টাচার্য 

আখগঙল শু'তি যশোহর রার। 

| এ নলডাঙ্গা রী দেবরায়। 

| শোভাকর বংশ ঝাপ! তরী | ঘটক । 

| এ গুপ্তিপাড়া হুগলি ৃ ভট্টাচার্য্য । 

 বর্ধানন্দী .. ধর্মদিহ নদীয়] : বন্যযোপাধ্যায়। 

] ফুমুংরমণ রাঁজবল্লীভ উল. রী মুখোপাধ্যায়। 

1 চৈতলা . শান্তিপুর তী _. চট্টোপাধ্যায়। 

| বেগের গান্থুলী .. বেগে চাকা: . গাস্লী। 
]  স্বরাই ... মহেশপুর... নদীয়া রা : চক্রবর্তী । 

এ জয়দিব] যশোহর | মুখোপাধ্যায়। র 

শ্রী খানারুল রঞ্চনগর ছুগলী [রায় 

এ মহেশপুর 7 নদীয়া, মুখোপাধ্যায় |. 

| গুড রি মহেশপুর  মদিয়া,. টিটো 

| হয গখালি ত্র কায়। 
 ক্ুষ্চনগর মন নিয়া ভিলা রায়, রি 1 

1 অর্ধ কেশর, কুনীর, নার] 

জেলা লি রর এ 

১ শপ শালিক হশাসপাীশ 

টু পু নী 25 লহ ইউ 



না সপ উপ উজ 08৯৪ 

[ কেঁজিরী 

এ 
| শিমলাল 

নপাঁড়ী 
পৃতিভু্ 
কাঞ্জিলাল . 
প্র 

পীরালী 

[প্র 

ঘোষ।ল 

ভি: । 
[| সাবর্ণিক 

|. 

ঙ্গাবংশ 

॥ , ! 

”ঘ]" এ 
॥ ঃ 
! 

বিড 
ছা 
এ 
্ ্ ॥ ? 

॥ 

|| ভাদ্র ১৮২ প্র 

| মেলব৷ বংশ. 

0 ভবাননের বংশ 

[| অদ্বৈতবংশ.. -... 
| জিনের, | 

সা রঃ 

আল রনী: 

নিবাস গ্রাম 

দিগন্থরপুর 
. ফতেপুর 

কুড়ুলগাছী 
গোটপাঁড়া * 
্রীকৃষ্ণপুর 
জন্বরাম পুর 

.. ধর্মাদহ 
বহিরগাী 
বাথ আ'চাড়। 
শিমল। 

সারল 

মহেশপুর 

শাঁস্তিপুর 

মহেশপুর 

সুরন্দরপুর 

. মুজাপুর 

টেউটি 

কলিকাঁত। 

আঁড়িয়াদই 

খিদিরপুর - 
বড়িশ। 

 শবাস্তিপুর, 
খড়দহ 
 অয়দাবাদ 

এ. জিরেট 

রি নবদীপ ২ 
ভটপাড়া 

বি বা ড8৪৮। 86888 5888৮৯৯৬৬০৬৪৪ক৩৬। 

ছিল ১, উপাধি। 

নদীয়া । 

] নদীয় 

যশোহর 

নদীয় 

নদীয়া! 

এ 

এ 

এ 

যশোহর, 
২৪ পরগণ! 

এ 
প্র 
প্র 

নদীয়। 

২৪পং 

মুর্শিদাবাদ 

হুগলী 

নদীয়া 

২৪গং, 

বর্ঘমান 

2 োপত। উল করেন). ...::.1 ২. 

আদিল । ১৯৯] 

কষ তষটঁার্ধ্য বলিয়া: 
খ্যাত । 

ভট্টাচার্য্য । 

ৰ ভট্টাচার্ধ্য। 2 

নপাড়ী। 

এ 

 কাঞ্জিলাল। 

চক্রবর্তী । 
ঠাকুর । 

ঘোষাল । 
ত্র. 

_ সরায়চৌধুরী। 
.গ্কোম্বামী। শে 

&-. ১ 

: ্চর্তাদি। || 
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) দাক্িশত্য | রাপুর হরিনাভি প্ত 
1 কতা রা ্  আীধাযকোটা- 

- সাধ্হাটী 
.... ক্কষ্জনগর 

[দিল 87. 
| গাক্ড়াশী :-.. বছুবাজার 
| ফটক... জনজ্লা 

শিলা 0 

ঁ 'পাশ্চাপ্ত বৈদিক | বালুচর ৃ চি 
প্র. 
লী 

সদ 
হি 

ৰা বা টি এ 

ন্ ' ৮... ! , পটে 

॥ এ ॥ সত. 8 ৭8 শী ্ এ 2 ৪ ০৮ ্ 

ই]! ৮11] রঃ ্ ছে ঃ 8 | গাক্ড়া মামী...  কদীয 

|গব্গশী .. কোলা বলরমপুর শাহর. 
নদীয়া 

| ॥ | 1] | 

কলিকাতা! | 

ভট্টাচার্ধা: .. ....] 
জরকার .. 

উপাধি 1. 

মে আগ /| | ৰা 
য়।, বা. 

লী 

পাক্ড়াশী 
মাষচটক. 

[কুশারি . হুদা] .. নদীয়া. কুশীরি 
]কাণিলাল'... মহেশপুর... শ্রী. ; সী 
0... এধঘোড়াগচা ... ২৪পরগপা! . ভট্টাচার্য চা 

0 ধলছিতা ৪7 . স্ 
' কলমি ০. যশোহর : হামা 
. অহেপপুর .. রি নদীয়া গর ডা 

| ..বাৎস্য ছাড় » শ্রীধণ কাবিলা | একের নাম, "বাহির অপরের নাম নর. 1. ৭ 
টি ৩) বোগর্ডের ছুই পুর, বীর ও [ পতি ১১। নরপতির ছুই পুত, প্রথমে নাম, 1]. 

| | বন্ধ 81 বীর উদ্ধরদেশবাসী। বনু: | আচার্য কৃষ্ণ) দ্বিতীয়ের নাম মধৃহদন, ছঃ 
স্বরের পুত্র হিছু ৫ ইহার ছুইপুত্রকানুও | ১২। ইহীদিগের সময়েই মেল বন্ধ ই । 
কৃতৃহল ৬| রা উভয়েই কোৌলীন্য | আচাধ্য কুষ্ণের বংশারলী ঃ ইহার | 

রি ৃ রদ রাত হয়েন। কার গজ, টান পুত্রদ্বয়ের নাম প্রজাপতি ও বিষ. 

| ৯৩। প্রজাপতির. পুচইযের নাম: || 
রা রম ম | রামচন্্র রামভন্র, পুরুষোত্তম; ও. গা 
টি র্নাধর ৯ গোপীর ক পুত রখ ধর ১৪। রামচজ্ঞের ছই পু ভীগর্ভ ও: 
৩ কৌতুক ২ ৯:। এবং তপনের ছই খু রগর্ভ ৯৫। ররগর্তের পু পুজী-0 
সা বহৃমিত ও ও মাধব ১৮ ০৬ এ গজ বাঙ্ছ: ১৬" তং হর ১ ১1 | ইহীর' 

টিসি তি পা শী সানি 

পাস্পীপলিসদাপস্পা শীত 
এ. 



|| ভাত ৯২৮২ 

1 গুমরগে মা, বীর, ার্কতের ও গা, 

| রাম ৯৮। মার্চগেরের পুত্র,গুণজ্ঞ ড হাদয়া- 
| নদ ১৯। হাদয়ানন্ের পুত্র, শস্ত, ও গঙ্গা- 
& রাঁম ২৯। শষ্তুর পুত্র ্িস্র গ্রৃতি। 
| পুরন্দরপুর মুজাপুর ও কৌচমালীতে 
এ কাঞ্জিলাঁলগণের বংশ আছে। প্রথম 
| ছুইটা স্থান নদীয়া জিলার অস্তর্গত। ছান্দড় 

শি বংশের কাহুও সঃ ছান্দড় হইতে ষট.. 

ূ ৃ হুইতে চত়ুদ্িশ গু রং অর 
1 কৌলীন্য অর্ধ্যাদা প্রদান সময়ে কানু 

|| হইতে উৎদাহ আট পুরুষ অধন্তন ছিলেন। 
[| এধনও শ্ত্রীহর্ষের অধস্তন ৩৫ পঞ্চত্িংশ 

পুরুষ রায় শ্যামাধব মুখোপাধ্যায়ের 
ৃ সহিত ছান্দড় গোষ্ঠীর শিমলালবংশ- 
সম্ভত ২৮ অষ্টাবিংশ পুরুষ পাচু (তারা- ৃ 

) 

ভা ওটা 
| চে 

রাজন নন 

কৌলিনামর্্াদা র্ 
কত ত$ কটি ও 5৬ এঠউজও € 

৯৯ রমাধললভ বিদ্যাবাগীশ। 

ন্ 

৬ তর্ক কউড765এ৪ ৬ রকিরাবারাচ জররজাহ রও 

পদ) ভটাসথোয ধা কর ৭ সাত ঝুকষ 
অস্তর দেখা যাইবে। |] 
ছাড়ে শিমলালগোষ্ঠীর' এফ দেশ | 

মাত্র এখানে দেখান গেল। যথা-_ | 
ছানাড় ১। কবি শিলাল ২। ভয়াপহ | ] 
কিরণ ৪1 গৌতম £ | কর্ণরান্ ৬। গন্কাধয় | 
৭। ভগগীরখ ৮। রাম ৯। রদাই থা ক) |] 
১০ | বিষ ১১। শ্রীমাণ্ ১২। মধুহছদন | 
হাজরা ১৩। স্ুবুদ্ধি ১৪1'উমাপতি ৬৫। ূ 
গঙ্গাদান ১৩। অভম্ব ১৭1 রাঁষশোপলি। 
৯৮। রমারলত ও রৃষ্ণবল্লভ ১৯। ইন্ছা'রা। ৰ 
নদীয়া গ্রেলার ম্অন্তর্ধ অহেশপুরে ] 

া 

| । 
] 

আবাস গ্রহণ করেন। এই খানে ভট্টাচার্য! 
বলিয়! বিশেষ খাত্যাপন্ন হল। 

নিয়ে রষাবল্নভের বংশাবধীর একদেশ | র 
মাত্র লেখা গেল। যথ! 

? 

২৯২১০০১০১পটিল্শ 

ৃ " | 
২৪ মহাদেব বেদ | 

চি ২১ ৮৪ নি % নাগায়গ + নামান! মানিক] 

| ২২ রাঁশকেশর রামশরণঃ | ] | ঠা ৰ 
রা | কালীশঙ্কর রামলোচম কমন্দাকান্ত পদ্মলোছন। 
: ২১ জগন্নাণ বলরাম | | 

এ ও | | রামকিন্কর * রমেশ * বাধামোহান,* আজ %৮] 
রর ২৪ রামধ্ন রামশস্কর * | | | 

টির হারা কাঁটা রি রা ন হর এ 
| রঃ *1 1 | 1” ৃ 

| »৪ ভুবন খ্ধু' | হবিদাস * ধর, । বিধুদ ভব 7 
|. ২৬ আর্ধিকা* 

| 81: (তারা) ৃ 
0৮টি শশী ডি নিব 

| 
ৃ 

1", * ইহা দিগের জাভূগণের বংশবলীর উল্লেখ করা হয় শাই। , | 
মারা দিবা | . . ূ 

3 ০০৪৭ (পক শি এজ সী এ এ পপ ভা পা. 5 ঠা লহ আবাদ কউ স্লাইস: ৯৮৮5৮ খেক ত ৭ পাতলা পেশা পিপি 



কক নারাজ পিকচার জার উড কীনা ৮ কা! পাকি 

] শ্রোরীক্ষগণ প্রায়ই দীর্ঘসীবীঃ ) এমন 

[| কি এই ধংশের অনেকেই দীর্ঘজীবন পা- 

| ইসছেন। কেছ শতাধিক বর্ষ বাঁচিয়- 
] ছিলেন। 

সেদিন রামলোচনের প্রথম পুত্র পরম 

॥ পণ্ডিত ৮কক্কানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি :৯৭ 
| বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে লোকাস্তরিত হই- 

যাছেন। ইহা অনেকে অবগত আছেন । 

রামিধন ও ভোঁলানাথ অদ্যাপি স্বচ্ছন্দ- 
শরীরে বিরাজ করিতেছেন। তাহার! অ- 

নেব দিন হইল অশীতির প্রকোষ্ঠে পদাঁ- 
| পণ করিয়াছেন। ভরসা করি ইহারা শ- 
| | তাধিক বর্ষ বয়ঃক্রম পাইবেন | 
| এ্রস্থলে আর একটা কথা বলা আঁবশ্ঠফ 

বোঁধ হইতেছে $-- 
মহিস্তা গৌণ বটে নহে সর্বাননে । 
মহিস্তায় যায় তারা পরম আনন্দে ॥ 

ৃ 

ৃ শরতের রৌদ্র, ফুটিলেই বঙ্গবাসীর 

চ প্রন্থুটিত হয়। কোথা হইতে 
এক আদবানীযও প্রবাহিত হইয়! তাহার 
ৰ হাদয়কে ঈঘং বিকম্পিত কারতে থাকে । 

ছুর্গোখসঘে যে কি আনদা, উন্নত ও 

এ পরিণতবযত্ক বঙ্গবানী তাহ! ঠিক জানেন 
ন|; অথট ভাহায় হৃদয় দেই আনলো 
ৃ হয়। তরুণ বসে যে আনলে 

ণ 
্ 

নি হয, না রত ফোন সব 
ছা ঠএ সপ্ত কপি চা 

বার রনাজাদর৪ওতউর্চি রং চা ডজচতাড ওজর কুজ নগর উড থাড উওর তজতত ড় ও চওর উঠা উারাকাট ডর উওরগরাজাবগী? 

পোড়ারীন় ভাব অন্য কুলে নাগর হেস্সি। 
কেশর রঘুর ভাই রুত্রক্ষ পৌড়ারী |. 
দীর্ঘা্ী মাম শুনি সে নহে দীর্ঘাঙ্গ। 
বড় খাট ভাবে তাহা কুলেতে আমঙ্গ ॥ 

চতুদশ গৌণকুল ভাব রেখা গেল। 
কেশর মলঙ্গ] একি অচল 
কুন গ্রামী ছাড়ি কুল হল দাতর্গীই। 

তার মধ্যে তিন গাই সগোত্রেতে পাই ॥ 
কাজি পুতি ঘোষাল ছানাড়ের তিনঅংশ। 
পূর্বাপর হইল যে কুলীনের বংশ | 

কুলচন্দ্রিকা। 

দেবীবরের মেলবন্ধনের সময় হইতে 
ধীহার। কুলীন, তীহারা এক্ষণে কুলীন 

দেবীবরের পূর্বের কুলীন, অর্থাৎ ধাঁহার 
উৎসাহ গুড় ব! বহুরবপাদির নামে পরি- 

চয় দেন, তাহার! কুলীন নহেন। দেবীবর- 

ছাট! বংশ । 

পা্চাারপল্কাতী 

দুর্গোৎমব। 
ভাঁবে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত ছয়? ৃ 

কাহারও মনে স্বতির আনন্দ, কা! 

হারও মনে উৎসবের বাস্তবিক আনণ্ৰ 

কাহারও মনে সাধারণ আননের নহামু-! 

ভূতিসস্তত এক. আশ্চর্ধযগ্রকার আনন্দ । 
মানবহদয়ে । 

যেন একপ্রকার ভাষের দর্পণ আছে।। 

্থৃতি জাসিয়া সেই সুকুরে কখন সহাস্য। 

ভাব সঞ্চারিত হয। 

আঁদ্য সন্দর্শন করিতেছেন, বর্গ ণে স্মৃতি 1 

“| প্রচ মুখবমল অমনি বিকশিত হই ূ 
্াননাধিতায়িত' তেছে? জানদমাঁজের * 

সর গাণা রিবা মাত ডজাকি অত4০৭9 58৬ (০08 এপ পতি বা পপ 

৯১৯ সুপ সপ ৯০ 

ফু 

| 



| ত ১২ 1. 

| চর যখন, দেই ভাবমুকুরে প্রতি, 

সেই ।মুকুরের. পন্চান্দেশ হইতে 

) আপন: অহা 
. হইতে পা হি [তে আসেন; তখন ভার- 

|| মকর লে প্রতিবিত্ব  আত্ম-অত্যন্তরে 
] সম্পূর্ণভাবে ধারণে অসমর্থ হইয়া -বাহা 
|| সুখাবয়ব কথিত: প্রকাশিত করে 
বা ছর্সোতসবকালে -বঙ্গবাদীর হৃদয়. এই 
|] জিবিধ না হয় ই্টাদিগের 'অনাতমের, 
ণ আনন্দভাবে সথশলিত হয়1...এ.আনন্দ 

| ন্দিত হন) বাহা জগৎ তাহাকে 'অ 

| ওন্ত, ভরা 
] বেশী এবং আত্মীয় স্বজনের “জানিতে 
টা তাহার হয়ে অবাহিত হব এ 

[ পয আহ) হানে এ. হব, 
কা, ০ গু. উদ পুরণ হউর,কিদ্ধসে 

1 বে, লিলা পি, যা 

[৬ 8888 বমাজের রি শিবানবরগ। 1 

: সুঙ্গোহসৰ | ১ 
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রি ফলিত, য়, ভাহার প্রতিবিম্ব অমনি 

হাসিতে: থাকে? আবার কখন কখন 

] আতা . আনন্দে: নৃত্য করিতে করিতে 
'মুখছ্াতিত ভ্রতিরিধিত: 

করিয়া আসি 1 যে কালের, নির্চাবন্ায় 

( সকলই সুখময় বোধ হইত, যে কালের] 

|| অনিবার্য যিনি আপনাপনি না. আন 

ককরে। তাহার সস্তার সম্ততির উরঙ্ষন | 
রত ভগিনী আনন্দ, প্রতি- টি তে 

রা রর হত চি গাল টের: ॥ 

/ কট এক চমৎকার ভাবে, দিত হই না | 

| রি ৭৪ ভজন: | স্ 

ণ সব নিশ্চরএসেই. সামজিক কহখ-বঞিত 

টা শিটি 

রি 

২ ্ রি. 
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প্রতিবার যেমন ছুর্গোথমব আসিতে | 
থাকে, 'অমনি আমাদিগের শৈশব . কাল 

মনে পড়ে | - খাঁল্যকায়োর সমুদয়, লীল!, ৃ  

আনন, নিশ্চিস্তভাব; সকলই, স্কতিপটে || 
উদ্দিত'হয়.।. স্বতিবনে আর. «একবার | 
যেন. নল টার রর ঃ প্রত প্রস্তাবে]. 
সম্ভোগ 1- স্থতির- অবায়নে ॥ 

কালের বি আর একবার বিচরণ || 

রর 

১০৪ ৯ ন- ্ 

রী সপ্ন রি 

সরলতা ও অন্নভিজ্ঞতানিরদ্ধীন কিছুতেই | 
কুতাঁব, উপলব্ধি হইত. না, সকলই উৎরুষ্ট | 
ও সুনার বলিয়া পতীত হইত). .ঘে কাঁলে 
ভক্তি ও অন্যান্য হাব প্রবল ছিল, 

নব নব উট রর দর | 

হা ান্ সা ১০০১8, রি রা 
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৭ ফ্ থে থা গর ক" | [রা নছে। দে, বান, রশ 

ছ শর রী শু, আখনকার' অপেক্ষা 
ঢা ধিক ্ নল লামার? খে পি 

চে সৈ আকারে ০ সেটির] রহ হয়. পরকালে: আই. ্ ী-[ ]. 
এক্গম/আার দেখিতে গাই মাও দে ইজ্জঃ : শাতৃক: ও শভতধান:: রগ | 

ূ জাগি তিয়োহি্ত ছইয়াছে। এখন পৃথিবী প্রক্কার খনধান্যে. নানাবিধ | 

পুরাতন, হইব গিয়াছে এবং. আমাদিগের | আহারীগ্: উদ্ভিদ. বি পর্ণ] 
ত্চণ বয়সের ফাণরনিকষ চন্রধানি বিমলিন, হইয়া পয়ম শোভনীয় ওং লোতনী এ ন্ট 

|| হইয়া পড়িয়াছে। : এখন আর কিছুই মূর্তিতে দুর হইতে 'কলেরই মন হরণ | 
(ভতোধিক আসনদা্ুভব হয় না। পুরাতন | করিতে থাকে, তাহাতে কাধীর দা জ্ 

| তরুণকীলের পৃথিবী খালাকালের আমোদ, ওগ্রসাদি জন্মে, কাহার. না আম ভারীসগের || 
রি প্রমোদ এবং জীড়াকলাপ-পুরাতন ডু: | লোভে প্রফু্ হইয়া উঠে, এবং কাছার |] 
০ (কষিখুরিহীন . হয় নাই । | না হায়--্কৃতির নবঙ্ীবন. সঙ্ানে ||. 
-। ১ এখন টা রদ টিজসানিং | সবধীবিভ- কইয়া উঠে? যে. পরকালে [| 

গা ৃ [নস রঙ্গদেশে- রর ক্ষেত; 

কল, 'ধান্যেপদিপূর্ণ- হইয়া সরিৎ, || 

কিপিসিহিনহিক রে রন ১ ৮৯ ১০, 

॥ 

রা (লোভার মনকে রর ফ্করিতেছে। যে : . 
সি ২ লন মত বীর + পরিশ্রমের রা ও 

! ৰা 

১ তর রসিক, বাদেশে :  ধাশোভাম, রা রর 
| টি 

| প্ীমান হইড়েছে)। কে? কালে একার | র্ রঃ 
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জী সত; বরাত আনছে: কষে 

0 বানী, “সেই ধনধানোক উপর আপনার 

চুল নর্ষের" আয় বায়ের গণনা করিব! 
ৃ . | মনদোমনে কত-জাশাই প্রাতিপৌষণ 'করি- 

| | ভেছন। এবং ভূম্যধিকারীগণ প্রজাগগের 

| আশীর উপর মহতী ্ রত্যাশীর সেতুবন্ধন 

| | করিভেছেন।, এখন কাহার না. হৃদয় 

ভাব, ্  মানবের হা, অনা). 
হারের সঙ্ভিত প্রণয় করিতে “*চাঁছে। 0] 
ভূমাধিকারী প্রজার সহিষ্ঠ: প্রজা 'ভৃমাধি- ৰা 

কারীর সঠ্িত, আর একবার মিলিত : 
চাহে। বিষর্ধী' সংসারী এবং দেবক) | 

কৃষক ও ভূমাধিকারীর স্থিত সদালাগ ' | 
ঘনিষ্টতার বুদ্ধি করিতে চাহে। একের |. 

মন্দ ও মুখস্থ | হৃদয় অনোর হদগকে আহ্বান করিতেছে। 
। নী ন্যায়শনৈ: সুনে উনি উঠিতেছে রে শম্যগালা পরিপূর্ণ করিবে লিক 
| প্রধং আননে সৃত্তয করিতে করিতে আকা- | শাহ পরিষ্কার: করিয়া: রাখিতেছে।, 
]| জার সাগরাভিমুখে তর তর বেগে, প্রধা- জান শ্বজম ও আতর ঈকলেক-সহিত: 
] বত হইতেছে ?.এখন কৃষি ও ক্ষেত্রের : অঙ্সিলিত হইবার :ঙাকুলকে আহ্বা, 
| সমাস কার্য পরিশৈষ, হইয়াছে, অধন | করিতেছে? যখন হের প্রেম আপনি: | 

রঃ [পারল হইতে ক্ষণকালের অন্য: সকলেই | .] উছলিয়া উঠে, যখন: কেহ ও সামাজিক || 
| গে এ এখন ন একবার কিযনৎ' 1... 

টিভি শি রি 

শি 

ক 

্রীতৃভাব এবং প্রণয় আঁপনা আপনি দয় | 

বাহানা হইতে সমভূত হইতে: থাকে, তখন.কি ] 
| রি সকলে: এতে 

নী 
3 টি রর নিবি পু 

ক ০৯ পাস বশী পপিপীপশ পাপা? পপ পি পাতি বিসিক শাপলা শাশিস্সশিিশি বিশ ভিসি পাপা 

্ উর - টি ডি ় ূ টু ূ | 0 শস্যরাশি আ' রণ: করিতে হইবে। এখন, 
[৫ আন: কি হৃদয়ে ধারণা হার 

| এখন কষিভীবী সমগ্র রক্ষদেশ বমির কি 

ৃ | কায, সাদা কিসে প্রকাশ কগিবে? 

্ | কধাস্য পূর্ণ, শ্রমের এমন; নুর 
| খরারের বন্য উকি এবদা জেবতাগগুে 
ঢ আয়ের; বসন নো করিবে না, ভুত, 

চিজ (জোপহার প্রদান” করিবেন? | 
1 শা যু স্সময়। 1 আই 

ঠলজ১৯ আয়না; জি কৃতজ্ঞতা | 

ও ভজিপূর্ণ দয়ার উন্মুপ্ত- ক্রিয়া 

দিবে না? অসম ছ্গোখসবের নয 
সা রর না. হইলে বন্গদেশ 1 
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রি পি রি রি 
ফি নদ সি সস এ সর রি 

সপ 

শা শশাাশাশটিশীশাসশা পাশাপাশি পাপা পপ পাস 

ইচ্ছা করে, সকলের সহিত মিশিতে হ্চ্ছা 

পুঁজ! বোধ হয়। “নগরে এরূপ ঘটে না। 

পল্লী গ্রামে ছুই দশ ঘরে পুজা আদিল, 

২৮৬ 'আধ্যদর্শন । ভাদ্র ১২৮২। | 
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তন্মধ্যে পেইরূপ আনন্দ-ভ্রোত রু আর আনন্দের সীমা থাঁকে না। যাহা- 
থাকে। শীত খতুর ঈষৎ শীতল ; দিগের বাঁটীতে পুজা, তাহারা একেবারে || 
ঘাযু হহিয়া সেই আোতকে বিগোধিত উত্মবে মত্ত হয়। পরস্পরের পৃজ। ও | | 
হরিতে থাকে। রি | আয়োজন, সম্তাধণ ও শিষ্টাচারের প্রতি ূ 

দুর্গোৎ্সবের আনন্দ পল্লীগ্রামে | গ্রাম্য ; পরর্পারের দৃষ্টি থাকে |. একের আনন্দে | ূ 
বঙ্গধাম এখন একছত্র হয়। ধনী, মধ্য- ৷ 'অন্যে আসা। যোগ হী এবং "প্রষ্পরকে 

ধিত্ত ও ঝুধক; যুবক বৃদ্ধ ও বালক) স্বখী করে। নগরে সে ভাব কোথায়! 
শত্রু মিত্র অপরিচিত) শ্বজন, আত্মীয় | ছুর্গোৎসবের আনন্দ--গৃহধামে | এই 
ও কুটুন্ব সকলেই দেখ,গ্রামে গ্রামে নববেশে 1 উপলক্ষে যে আত্মীয় স্বজনগণ এক গৃহে 
ও নবভাবে, আনন্দে এবং উৎসবে প্রমত্ত |[.একত্রিত হন, এইটি বড় সুন্দর বাবস্থা! । 

হইয়াছে প্নকলেই আসিয়া একত্রিত ; কাধ্যগতিকে এক পরিবারের কত জন 
হইয়াছে, এবং সকলেই পরস্পরের সহিত | কত স্থানে সংসারের জটিল পথে বিক্ষিপ্ত 

নদালাপ ও সম্ভাষণ করিতেছে। নিম- | হইয়া-আঁছেন। পারিবারিক বন্ধন হইতে 

রণ, আমন্ত্রণ, আহ্বান, ভোজন ও পরি- | বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, এবং দুরস্থ থাঁ- || 

বেশনে সকলেই স্থুখী হইতেছে। পল্লী-। কাতে অনেকের স্নেহ, মমতা ক্রমশ: 

গ্রামবানিগণ যেরূপ সরলহীদয় ও সভভাব- | হয় তে! হাস হইয়। মাইতেছে | বতম- 

সম্পন্ন, নগরবাসিগণ'ং পেরূপ ননহে। রাস্তে পৈতৃক ভূমিতে একবার একত্রিত 

নাঁগরিকগণের অহ সকার পর্ীবমাজঝেন: হইলে আবার স্েহ মমতার উদ্রেক 

আজিও তত ক্ফোটকবং স্্ীত করে নাই। | ইন) শিথিল বন্ধন ঘনীভূত হয়, ] 

সেখানে গৃহস্থ, ধনী,  নিধনী, কৃষক ) আবার এক পরিবার বলিয়। সকলের | 

ও ক্ষেত্রন্বামী সকলেই সকলকে সরল- | আত্মীয়তার বৃদ্ধি হইতে থাকে । পারি- || 
তার সহিত আহ্বান করে, সন্তাবে ; বারিক প্রণয়ে আবার সকলেই পরম্পরকে || 
সগ্থোধন করে এবং নিকটে ডাকিয়া নম্ভা | আনিঙ্বন করেন। আর এক বার পূর্ব | 

যণ করে। এজন্য পূজার দময় পরীগ্রামে | কালের গৃহস্থ মনে,পড়ে। আর এক || 
বড় শখ । সেখানে গৃহের বাহিরে যাইতে | বার আত্মীয় স্বজনগণ একা! হইয়! যান। |. 

বংশীয় ভাবিয়া সকলে পরম্পরকে আগ* |. 
সো, * & 

সপ ) 
ঃ 

সহোদর ও. সহোদরাগণ আর একবার | 

করে এবং সকলের সহিত আলাপ করিতে | জনক জননীকে দেখিয়া এক প্রণয় ও | 
ইচ্ছা করে। পল্ীগ্রামে এক গৃহে পুজা | আত্মীয়তা হৃত্রে সম্বদ্ধ হন। সাক্ষারঁৎথ- রঃ 

(হইলে তাহাতে সমন্ত পল্ীগ্রামবাসিগণের সন্বস্ীয়গণ আর একবার. ভ্ঞাতীয়ত্বের || 
একত! অনুতব করেন ; আঁর একবার এক ||. 



| নার ভাবে। গৃহধামে ছুর্গোৎসবে এই 

। বিপদৃশ আত্মা এবং হৃদয়ের মিলন; 
। গৃহে অন্রূপ এবং সদৃশ হৃদয়ের সন্মিসন। 

র কি আমর! সহজে পরিত্যাগ করিতে 

| পারি? আমর! পরিত্যাগ করিলে কি 

হইবে, আমাদিগের হৃদয় মে গরিত্যাগ। 

করিতে চাহে 

 ভাঁব যে তাহাকে রক্ষা করিতে চাহে। 

ছুর্দোৎসবের আনন্দ--দান ধর্দে ও পাঁন 

ভোজনে। মনের আনন্দ এখন মুক্ত হস্তে ও 

উদ্রভাঁয় গ্রকাঁশিত হয়। সহত দীন 

দুঃখী লোক প পরিতোঁষের সহিত যেখানে 

দাতব্য লাভ অথব' 

' দাতাকে আঁশীর্বাদ. করিয়া যাইতেছে, 

| সে দৃশা কি মনোহর, কি হাদয়-তৃপ্তিকর। 
আত্মীয়, স্বজন, কুটুম, গরাতিবেশী সকলে 

। একত্রে এক দিন মনের আনন্দে আহার ও 
পাঁনভোজন করিলে কি হৃদয় পুলকিত 

| হর না, মানবসমাজের স্ুখবৃদ্ধি হয় না, 
| এবং দানবজাতীয় একতার ভাব কি 

| হদয়ে উদ্বোধিত হয় না? দয়া ধর্মে ষে 
[| আনন্দ এবং, স্বজাতির সহিত প্রণয় 
] বন্ধনে যে আনন্দ, ছুর্গোসবে সেই আন- 
| নের আোত নগর ও. 

প্রবাহিত হ্ইয়া মকলকেই হী করে ূ 
চি পলা 

চন 

৯৬৯০০ কক ভিসা 

। সদৃশ হদয়ের মিলন | সমাজে, বিদ্ধপ ও ( স্থ্যনকল্প হইয়! 
দমাজ এখন কিছু স্বার্থপর, বিষদী এবং 

৮, ০০ 

সমাজে পবিকিননপ্রক্ততিক বাকি, গৃহে | মোদ 

না। মানবজাতীর ভাত, 

পাঁনভো জন দায়ি 

গ্রামের সর্বত্র 

রি টিন ানাবাদ বিন. পপ 

কি হার ইদানীত্তন নৃতন সভ্যতার 
ৃ আত্মীয় স্বজনের মিলন; অনুরূপ আঁত্ম। ও বৃদ্ধির সহিত দুর্দোৎসবের আনন্দ ক্রমশঃ 

আসিতেছে! লোঁক- 

অর্থপ্রির হুইয়! গ্রমশঃ আমাজিক আঁ- 

প্রমোদ ভূলিভে চাহে | বঙ্গদেশ 

যখন অধিকতর কধিব্যবসায়ী ছিল তখন- [ একবিধ ব্যক্তিগ নি ঢুর্গোৎ" 

| সব উপলক্ষে সকলে এই | মানব" কাঁর কালে সামাজিক উত্সবের আনন্দ 

| জা তীয্ন ভ' বে সম্মিলিত হয়, সে. র্দোহিসব বাঁ আধিকতর গ্র তীয়মান হইত | তখনকার ্ 

লোক তৃপ্তিপুর্বক আহার করিত, গৃহ 

ধাম ধনধান্যে এ বাইন্.গ্র/রিলেই 

সুথী হইত, লোকেরও আশা ও অভাব 

অণ্প ছিল, তখন সকলেই নির্ভাবনায় 

অধিকতর উচ্চরবে হাসিতে পারিত এবং | 
জীবনআোত অনায়াসে বহি! যাইত 
এখন দেকাল দিন দিন পরিবর্ত হইয়! 

আর্টিতছে, লে ৰা মমাজের . আচার 

'লধহার অধিকতর স্বার্থপর হইয়। আসি- 

তেছে।  লেকমমাজ . জীবনঘাতা 

নির্বাহের জন্য নাঁনারূপ গণনা করিয়] 

চলিতেছে । ইউরোপীয় সভ্যতা কেবল 

আত্মন্থখে ব্যস্ত । সেই সভ্যতা উদার 
হিন্দু সমাদর মধ্যে গ্রবিষ্ট হইয়া জনসমা- | 
জকে নিতাস্ত আত্মস্থখতত্পর ও অর্থ 

লোলুপ করিয়াছে । জুখসেব্য সামাজিক || 

ক এ 4 হ 
চা] 

চা 4 হু 

ূ ৃ 

রর স্পস্ট 

সুখের পরিবর্তে এখন পাঁপময় গঞ্থিল | 

আমোদের আোত লমাজমধ্যে প্রবেশ ] 

করিয়াছে । লোকের এখন ধনগর্ধ 'জন্মি 

রাছে। তখনকাঁর আমোদ চণ্ডীমণ্ডগের 

রঃ ছিল। এক্ষণে তৎপ রিবর্ডে বৈটক- 

ও বিভ্রশালী টা লিকার ধু ধম ধাম, 



অবশ্য একটি সর্ধোত্কষ্ট মানব ক্ষ 
করিরেন। সিংহের যদি ঈশ্বর কপ্পন! | 
ও ত্বক জন করিবাঁর সম্তাবন। থাকিত। ] 
তাহা হইলে ঈর্শবর আবার সিংহ হইয়া 

। স্ুপজ্জ।) জা এবং সব শে 
চার পরিদৃষ্ট হয়। তখনকার আমোদ 

গৃহস্থের আঁমোঁদ ছিল, সকলেই তাহার: 

সম্ভোগে সস্ভোষ লাভ করিত। এখনকার 

আমোদ ধন্গছ্যের আমোদ, তাহাতে 

হৃদয় নাই, কেবল বাহ্যিক সৌঠব, শিষ্টা- ; শক্তি ও প্রেম বলিঃ্াহা, ্নর্ঘবীয় ভাব 
চার ও ধূমধাম | নগরে যেমন এই প্রকার | তাহা যে বাস্তবি্র কোন টিভি 

আমোদের প্রাছুর্ভাব দেখ! যায়, পল্লী-; কিন! তাছু!র্ক বলিতে পারে? অনন্ত 
গ্রামে ততদুর নহে। নগরের লংঅকে্/ ঈগ্বরক্ে-াহারা কল্পনা করিতে পারিয়া- 

| পল্লীগ্রামস্থ লোকসমাজে ক্রমশঃ নাগ-1.ছেন, ধাহারা জগৎ-কারণে মানবীয়; 
রিক ধলীগর্দের হদয়শূন্য, আড়ম্বরগর্ভ, | শ্রেষ্ঠগুণসকল আরোপ করিয়া একটি 
শুফ আমোদ যদি প্রবিষ্ট হয়, তবে জানিব । অপীম ঈশ্বর স্থষ্টি করিয়া আসিয়াছেন 

[ ছর্গোৎসবের আনন্দের দিন শেষ হইয়া) ও ভাবিতেছেন তিনি তাহ।দিগের অনস্ত 

আমিতেছে। ঈশ্বর, এবং দেই ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্ব ভাবে 

পৌগুলিকতার সংঅবে মিশিতে হইবে ; (১) পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে পুজ! 
বলিয়। অনেকে এখন দুর্গোৎসবের আনন্দে করিতে উদ্যত, তখন তাহারা পৌত্বলি" 

ঘোগ দিতে অগ্রসর নধৈন। যাহারা খবরূপ কাতর আর কি বাকি রাখিয়াছেন? 

ভাবেন তাঁহারা পৌন্তলি তার প্রকৃত তত্ব ১ তাহার! সীমাবিহীন (১) এবং অনন্ত 

সার মর্ম, অবগত নহেন। ধাহার। পৌন্ত- পদী, ৫ (২)কি প্রভেদ তাহা! উদ্ভেদ 

লিকতার সার মর্ম, অর্থ, ও প্রয়োজনের | করিতে না পারিয়। বিষম প্রমাদে পতিত 

বিষয় স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন, তীহার। | হইগাছেন। পৌত্তলিক হিন্দুগণও যে 

| বুঝিতে পারিবেন, যে যদি মানবকল্পিত | সাকার মূর্তির পুজা করেন, তাহাতেও 
0 কোন ঈশ্বরের পুজা বিহিত হয়, তবে | তীঁহারা অনীম মানবীয় গুণসকল আরোপ, 

|| পৌত্তলিক পুজা তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। | করিয়া থাকেন । তবে সাকার দেবতা || 
মানসিক, নিরাকার ঈশবরের' কল্পনা, | এবং নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনা মধ্যে ] 

নিরর্থক কষ্পনা মা্র। যাহার! আবার | কেবল ব্যক্তিত্ব ভাবের গ্রভেদ দেখা || 
0 তাহাতে অসীম দয়া, প্রেম, শক্তি, জ্ঞান | যায়। যাহার পৌন্তলিক হইতে চাঁহেন 
| গ্রস্ুতি মানবী গুণপরষ্পর! আরোপ করিয়া! | না, তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার এবং 
|| বসেন তাঁহারা কেবল একটি অলীক ঈশ্বরের ] টিভি 
কল্পনা! করেন মাত্র। কারণ মানব যদি | (৯ সীমাবিহীন-নসীম 56101. 

(অনন্ত ঈশ্বরের কল্পনা. করেন: তীঁহাকে . (২9 হালচাল . 

যাইতেন। আমর! যাহাকে জ্ঞানঃ নট 



৭175. 

সি ১২৮২। 

কতিপয়গুগসমষ্টি মাত্র বলিয়কল্পনা, করেন 

অথচ তাহাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন। 

. এনধপ মানসিক ব্যক্তিত্ব ভাব অপেক্ষা 
সাকার দেবতা সহশ্রগুণে শ্রেষ্ঠ) বাস্তবিক 
ফাহার৷ সাকার দেবত। পভ করিতেছন, 

' তাইরীফে- সই দেবতা নিরাকার বলেন 

না এমত নহে। িভাহার এই মান্র 

| বলেন, যে পুজার পক্ষে কু দেব চার 

তাবে 
| 

কল্পনা করাই শ্রেরঃ কল্প। ..তাঁীতে 
তাহাদ্দিগের দেবভাবের কিছুই বিপর্যয় 

ঘটে না। মানপিক এবং নিরাকার 

ঈশ্বর কল্পনাকারিদিগের যে দেবভাব। 
পৌত্তলিকদ্িগেরও সেই দেবভাব। তবে 

এছুই দলের মধ্যে প্রভেদ এই, 
্ লন হাদয়ের সহিত ঈশ্বরকে 

টা 1পারেন না। তাহাদিগের ঈ ঈশ্বর কেবল 

মানসিক ভাব মাত্র, তাহাতে হৃদয় প্রধা- 

বিত হয় না। 

| শুষ্ক কল্পনা মাত্র । তিনি মস্তিফষের ও 

মনের ঈশ্বর; তিনি পঞ্ডিতের ঈশ্বর) 

হৃদয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। 
বাস্তবিক, পৌন্তলিকতায় যেমন মানব 

ঘদয়ের দেবভাবৰ ও ত্রর্থীরক 
ভক্তি উদ্রিজ হয় এনত. আর কিছুতেই 
হয়ন!। আমাদিগের সংস্কার এই, 
মানবের” দি কোন, ঈশ্বরবন্ননা যুকতি- 
সিদ্ধ বলিয়া অবধারিত হয়, মানব যদি 

| স্বকীয় শ্থরিক: সির ভাব হীদয়ে জাগ- 
' || দিত রাখিতে চাহেন, এবং : সেই: ভাবে. 
দা হীবনপথে নিত, ও. নিয়মিত ! 

 ছুর্গোসব 1. 
৪৩০০৪ কক রহ ওজকডিজা। ৮ পপ 

ৃ হইসে চাহেন, এই যদি পৃথিবীর উৎকৃষ্ট 

র্মপ্রণালী হয়, তবে পৌত্তলিকতাই 
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সিিঃলকক্জ স্কাই ইরা 

সে ঈশ্বর কেপ” 

২০৯ | 

সেই ধর্মপ্রণালীকে- সর্মদা জীবিত 
রাখিবার প্রধান সাধন । 

সমাজে "ধর্দ্ভাব জীবিত রাখিবার পক্ষে 

পৌন্তলিকতাই প্রক্কষ্টু উপায়। পৃথিবী 

ঃ পৌন্তঞ্সিকতা যেমন: অবস্যত 

হইতেছে, ততই ত্রশ্বরিক ভক্তিভাব এবং 

র জীবিত ভাৰ হাঁস হইয়া আসি- 

॥ ততই লোকের সাংসারিকত। ও | 

বিষরবাদসা' গ্রবৃদ্ধ হইতোটছশ- ইউ. 

রোপীয় সমাজ ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল 

ইউরোপে যখন ক্যাথলিক ধর্ম প্রচলিত || 

ছিল, তখন বরং লোকে যাহাঁকে ধর্ম 
বলে ইউরোপে তাহার কিছু ভাব বিদ্য- 

শে 

তেছে 

চন! করিতে পারেন,অন্য দলের লোকের! । মান ছিল। এখন ইউরোপের সাধারণ |. 
| লোরদিমাজে রবের অত্যান্ত হীনা- 

রী। সাংসারিধতাই অত্স্ত প্রবল। 
এদেশেও দিন দিন যেমন পৌন্তলিকতার 
হাস হইতেছে ততই ধন্দমভাব কী 

হইয়া পড়িতেছে। তৎপরিবর্তে যে হৃদগ্ন- 
বিহীন ও শুষ্ক মানসিক ঈশ্বর | 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, আমরা বলি তারা 
পৃথিবীতে যাঁহাকে ধর্মবলে সে ধর্ম বরং || 

ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইবে। ছুর্গোৎসবাদি | 

পৌন্তনিক অর্নাপ্রণালী : প্রবর্তিত |. 
থাকিলে; খ্শ্বরিক ভক্তিতাঁব পৃথিবীতে ॥ 
জাঁগরিত থাঁকিরে, এবং লোকের অঙ্চিক- | 

তর ধর্মভয় থাকিবে। এই ধর্মভয় ও || 

ভক্তি সুরঙ্গিত করা. যদি আবশ্যক হয়, | 

তবে, দত কতা রতি রাখা সর্ধতো- | 
রিজাল 
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টা  আধ্্যদর্শন | আদ ২ ১২৮২ 
লিন্রা রব ৯৪৮০৩এদ টন? দ১পক৬সলিজল 

ৰ ভাবে বর্তব্য। আমরা একথা লি সবের বাজনা বাজে, যখন আমাদিগের | 
| ষাহাদিগের অপ্রিয় হইব, তত হার যেন; স্বদেশী জগবম্প, ও ঢোল্লের রোল 

|| উগ্রস্বভাৰ থুষ্টানপান্রী এবং রুগ্ধ ত্রাহ্মগণের : বাজিয়া উঠে, তখন কি শরীরে লোঁমাঞ্চ 
] মত কেবল কষ্ট ও দ্বণাতৎ্গর না হইয়!। হয়না?সে রোল কি কর্ণকৃহরে জুধা- 
 স্থিরচিত্তে আমাদিগের কথ! গুলির সার"! বর্ণ করে না? দ্বিগ্রহর রজনীতে নিপ্রি 

[| করিয় দেখেন এই আমাদিগের ভিক্ষা) রোল কর্ণকুহরে” 

| ও প্রার্থনা । | জাঁগরিত এইধর্ট উঠি, অমনি সেই অর্দ- 

আজিও ৫৭ প্রমোদ ও আনন ূ নিদ্রীষস্থয়, ইহার আনন্দরব নীরবে 

[ ধ্বনি বঙ্গদেশ হইতে কিছুই তিরো- ,আঁকর্ণন করিতে থাকি এবং তা-, 

1 হিত শ্ছ্প্জহি | বঙ্গপমাজের বে অংশ : হাতে একপ্রকার অভূতপূর্ব আনন্দ, 

ইহার প্রতি উদ্রাদীন তাহা অতি-যৎ্ | জন্মে। তখন মোহিনী করনা আসিয়া 
সামান্য; আজিও গ্রতিবৎমর যখন | আমাঁদিগের মনে কতই না স্বপ্ণ উদ্দিত 

1 ছর্গোত্সব উপস্থিত হয়, অমনি চারিদিকে ] করিয়া দেয়। 

[| ব্যবলা বাণিজোর ধুমধাম, এবং জন- ; বঙ্গাদশে চারিদিক্হইতে যখন ছুর্গোৎ- 

-আ 

চে 

| হয় ব্দেশের ্ লোক আজিও | শুদ্ধ লোক আমোদ প্রমোদ করিতে 

[ উৎসাহের সহিত রর বিক্রন করিতেছে। সমাজ প্রতি বৎসর নব জীবনে বণীয়ান ও 

আজিও উপটৌকনের বিনিময়ে করেই 8 হয় তজ্জন্য এই সাদ্ঘংরিক 

| স্নেহ খমতার নিদর্শন দেখাইতেছেন, : 

| াছে।- এ সময়ে গৃহ ও লোকসমাজ। আছে তাহ! পুনঃস্থাপন : এবং জুদৃঢ় 
| হুখোভিত। এবং কআলদ্কত -কেরিগে মন, করখের উপযুক্ত: অবসর: এ অবসর. 

মর্ম ও কতদুর অর্থ একবার আলোচনা | আছি, অমনি যখমীএইার প্রবল"! ্ঃ 

প্রবেশ করে নি 

[ সমাজের সজীব! ও উৎসাহ উপলক্ষিত : সবের আনন্দরোল উথিত হয়,যখন দেখ 

[| ইহার আননে উন্মত্ত ইইতেছে। টা সকলকে আহ্বান করে, তখন কোন 
দিকে দেখ বাণিজ্য।গার সুশোভিত ও | গীশঃণ দর তাহাতে স্থির : খাকিতে 

(| ভ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ । বিপণিবৃদ্দ মা; পারে? এছো ছুর্গোথসব য় ইহা. প্রতি: 

বসনদামে পরিভূষিত। লোকে কত ; বংসর নব জীবনের সময়। যাহাতে. জন- | 

এ উৎসবকে অবজ্ঞা ও 

| এবং আর:এক বৎসরের জন্য সন্ভাৰ রর পা সীল অবজ্ঞা করা হয়।এ তো | 

] পরিস্থাগন করিতেছেন হিন্দুর এগত 1 ছে সব নয়--_ইহা প্রেম, ভ্রীতবভাব, 

. গুহনা নাই, যে গৃহে ছুর্গোত্সবের জন্য, কি স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মণ্াবনিচয় এবং, 

এ] নাকিছু আয়োজন ও প্রয়োজন দিদ্ধ হই- টা জনসমাজের যত স্থখময়ী ম্ন্ব-বন্ধনী_ : 

৫১৯১৫ ] কি) র্ষোৎ ুল্প। হান! ? [বখন 9 রা, 'খিনি উপেক্ষা রুরেন, তিনি জনদম [কেও | 



ভাদ্র বই 

ৃ আরবে উপেক্ষা করেন। 

[তিনি হৃদয়ের ভাব উন্মেষণের অবসর 
| উপেক্ষা, করেন। তিনি আত্মোৎকর্ষ 
| ও চাহেন ন ॥ এ তে! দুর্গোৎসব নয়--ইহ] 

_হাদয়ের দয় দয়া ধর্দের বাহা প্রবাহস্বরূগী। 
আবার স্নেহ, তরুণ কাল ন্মাতিপথে 

উদ্দিত হইতেছে, খে সথালে' ছুর্গোৎসবের 

সকল আনন্দ প্রর্কৃত সপ, সস্তোগ, 

করির়াছি। আবার কল্পনা আিরকত 

নবীন সাঁজে সেই তরুণ্ণ কালের দৃশ্য 
সমূহকে স্থপজ্জিত করিতেছে । কালের 

এই দূর দেশ হইতে সেই দৃশ্য সমূহকে 
আজিও নবীন ও সভীব দেখিতেছি। 

| ইয়া, আরব পথিকের ন্যায় নুদুরবাহি 

গন্ধবহের সৌরভে আঁমোদিত হইতেছি। 

আবার কবে গগণ পরিষ্কার হইবে, 
ূ 

|| "অদ্য উনবিংশ শতাবীর শেষ ভাঁগ। ধর্ম 
| নীতি, রাজনীতি, ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি 
] সকল বিষয়েই « এক্ষণে থোক বিপ্লব উপ- 
| স্থিত হইয়াছে । মন্কুষোর মন. উন্নতির 

[| দিকে প্রবলবেগে ধাবমান।. কোঁন বাধা 
| বিপত্তি এই বেগ সংরুদ্ধ করিতে অক্ষম। 

পিস তেন পাশ 

এন 

পরিণত বয়নের এই মরু ভূমিতে দঁড়া- 

ৰা? ববাপ্ীয় পোঁত, বা ্ীয় শকট। ড়া বহু 

ছুর্গোব 1 * 

2 ্  
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শি 

। প্রবাহিত হইতে থাকিবে | 

কবে চন্তরম| সুবিমল হইবে, কবে প্রভা রর 

করের রৌদ্র কিক কৰে নয নদীপপু্ 

 জোসেফ্ ্ যাইসিনি ও ও নব্য ইতালী ্  ] 

এন ১.০ পাপা 
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গ্রতি ৃক্ষশীখায় বিহঙ্গমগণ স্থুখে আগ- 

গর্ভে [বাহিত হইবে, কবে ্রন্কতি নব 
জীবনে তেজস্বিনী, ও হরিৎ শৌভায় মন | 

পুলকিত করিবে, কবে ক্ষেত্র সমূহ ধন 
ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে, কৰে সেফালিকা, 
জবা, গন্ধরাজ, দৌপাটা, অপরাজিত, 
রজনীগন্ধ, কামিনী প্রভৃতি শরৎকুন্ম- 
চয় বনে বনে গন্ধে আমোদিত এ্রবং 

সুকুমার শোভায় মনোহরণ করিবে, কবে 

মনীর সুস্বর গানে বঙ্গকানন প্রতিধ্বনিত |. 
করিবে, তবে আবার বঙ্গবাঁদীত্ মনে 

দুর্গোৎ্সবের . আনন্দ-মার়ৃত ধীরে ধীরে 

আবার এই | 

মখমর পৃথিবীতে এবং “মানব জো আর 
এক বৎসর কাল আমরা গরকৃত .জীবনের ] 

স্থখ সম্ভোগ করিম সার্থকতা 'লাভ 

করি । | 

শ্রীপৃ---- 

গ্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপকরণ সকল, ল মানব: | | 

সমাজকে" একত্র আত্মোথকর্ষ সাধনের | 
জন্য যেন ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়! তুলি-. 
তেছে।. অমুদায় পৃথিবী, যেন ক্রমে এক 
নাধারণতত্রূপে পরিণত হইতেছে মানব | 
মাত্রই যেন এক্ষণে পরস্পরের পাহাযো | 
পরস্পরকে “সামাজিক, রাজনৈতিক ও. [| 

পা শিশিপপিপাপা পিপি রশ তমপপগস্পি 

্ ০৮ ০০০৪ চল, 



্ রঃ নর রা 

2842-47-৬7 8০851 চ 0: ! 57758 রে 
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খর কর গালা কাসপাপ 

তে মুক্ত ধর্থের ম্তকে পদাধাঁত, রা মানব 
] করিবার : চেষ্টায় উদাত হইয়াছেল। : যে ধর্ধ (8) যেমন প্রোটেষ্টানিজ্মকে অধঃকৃত ]. . 

এ] দিকে নয়ন নিক্ষেপ: করি, সেই দিকেই, কবিযাছে,। (ষেইরূপ বিশ্বব্যাপি: সাধারণ: |. 
দেখি যেন শ্রলরকাল উপস্থিত, | মানব [তন্ের ভার রাজাতদ্ত্রের মূলে, কুঠায়াধাত ]. 

| মাই এক্ষণে নিজের অস্তিত্ব বুঝিতে পাঁরি- সক াক্তিবিশে। জাতিবিশেষ্ বা ] 
[ ্ লছেন। প্রত্যেকের জীবনের (১) প্রত্যেক: এট 
ণ জাতির জীবনের(২) মানব সাধারণের ভীব- ৃ  

রঃ নের(তুস্বতন্্ উদ্দেশ্য ও মাধশ্যকত। মানব ৃ 

| মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ধরণ 
] নীতি, কি রাঙ্নীতি, কি সমাজবিজ্ঞান, । 
|| কোনপবিধর্েই বাক্তিবিশেষের, জাতি-, 
1] বিশেষের বা সম্্রদায়বিশেষের অধীনত 

ৰ ্বীকারকরায়-_মানব প্রক্কৃতি তর অবমাননা, 

] মানবী উন্নতির গতি রোধ কর! হয়, ইহা 
] মানব মাত্রই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। 
। ব্যাক্তিবিশেষের, : শুদায়বিশেষের বা 

[| জাতিবিশেষের প্রত যে জৃতের, 
] মাঁনব সাধারণের উন্নতি সম্ভাবিত, নেট, 
| তাহা এক্ষণে মানব মাত্রই বুঝিতে পারি, ৃ  
| কলছেন। এতদিন তাহারা চিরনিদ্রা্ অতি-| ওউন্নত ভাব কোন দেশেই অর্প্রথমে এ. 
| তৃত ছিলেন প্রথম ফরাশিবি্নবের উদ্মা-  গ্রজাদাধারণের' মনে সমুদিত হয় না 1 . 
(দিনী উত্তেজনায় মানবসমীজ যেন. এখন... ইহা: সর্ব প্রথমে কতিপয় (নীষীরই | 

ণ 

আন্ত রথের সেন শৃখল হ রী মুক্ত | ং 

বস ৪ জাতিগন্ত গজ গে, স- 

মহা,(৮) একহা1(৯) ও মানবপ্রেম এক্ষণে | 
মানবমাত্রেরই উপাঁসা দেবত! হইয়া উঠি- | 

যাছে। এই ভাব ফরাশিবিপ্লবের পুর্ব ভল- | 
টেয়ার (১০) প্রভৃতি কতিপয় বৈজ্ঞামিকের || 
মনে প্রথম সমুদিতহয় এবং তাহাদিগের নিকট] 
হইতেই সমস্ত ফরাশি দেশে ব্যাপ্ত হইয়া 
ফরাশিবিপ্নবর্ূপ সেই ভীষণ প্রলয় উপস্থা-.. 
পিত করে| সেই প্রলয়ের বেগ ইউরোপের || 

প্রায় সমস্ত দেশকেই ক্রমে উপপ্লাধিত, 
কঁৈকিস্ত দুখের বিষয় এইযে এই গভীর | 

শি 

টস 

ৃ সেই চিরনিক্্ হইতে অতাখিত হইয়াছেন। | মনকে আন্দোলিত ক্করে।।  সাহানিগে- 
| দেই ভীষণ বিপ্লবকালে হত অসংখ্য রই জানরশ্মির বিকীয়ণে ক্রমে প্রজা- 
মানবের 'রুধির, হতাবশিষ্ট মানবজাতির 

1] সবহদেহে যেম জীবন সঞ্চার করিয়াছে। 
প্রোটো্িজ্য (৪)যেমন পৌগণ্রচারিত 

6) 13910 ০ মাজা, | 

- (6) লুা80100ত1 002 ড় 
(৭) 032] বাটি ৪৮৫. ৃ ঃ 

(৫). 100151089] 115.. | 1 মম৪৩০৫ [0৫2792495৩8,- রি 
- গ ৪8091 116. |. .(8). মক ও 

(8) 00155 1 ৫, (9), [এঠিং।: ৰ 

:19.২ টি টাচারাাগা ও 
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সাধারণেরও নিনীমিত জ্াননেত্র; রে দেশের স্বাধীনতার জন্য, || 
বিগ টি | প্রাণপণে চেষ্টা, করি, তাহা হইলেও কি ] 

রন যৎকালে ইতালী অষ্ীয়দাজাজোর ভীষণ ইতালীর - শ্বাবীনত.. পুনঃ স্থাপিত) 

| নি আবদ্ধ ছিল, স্কৎকালে ইতালীর করিতে পারিবনা ?” য়েন কোন দৈবরাণী বা. 
ঘ _গজাাধারণের মনে কোন গভীর যা": এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল “ইতালী আর । 

তন উপস্থিত হয়, নাই। দাসদ্ধের অধিকদিন, এরপ নিষ্্ায় অভিভূত থাকি- | 
নু ভীষণ, মূর্তি তাহাঁদিদের নিকট প্র-। বেনা। ইতালী :আষ্টিয়ার দাসতবশৃঙখশ 

| শান্ত ও রমণীয় আর্কীরস্ধারণ করিয়া- হইতে অচিরাৎ উন্মক্ত হইবে। ইতা- 4. 
' ছিল।. অভ্যাসবশতঃ তাহারা আপন | লীর অধিবাসীরা যদি অকলেষ' প্রাণপণে | 

(আপন অদৃষ্টে, আপনারা স্থখী হইয়া; চেষ্টা করে তাহ। হইলে একদিনেই]. 
|| আগিতেছিল।. . তাহাদিগের হৃদয় মন ও | ইতালীর ছুর্গোপরি জাতীয়স্ পতাকা, 

| শরীর ভীষণ দাসত্বতরে যে ক্রমে জীর্ণ; উদ্ভভীন হইতে পারে 1” এই বাঁক্যগুলি || 
|| ও বিশুদ্ষ হইয়া. আদিতেছিল, তাহ! সমধুর বীণাধ্বনির ন্যার তাহার কর্ণকুহুরে |. 
| আহার! প্রথমে কিছুই উপলব্ধি করিতে | যেন মধুধারা বর্ষণ করিল।. রা 

|| পারে নাই। খন তাহার! প্রায় কন্ধা-| ম্যাট্সিনি আশৈশব পিতামাতা কর্তৃক ঢা. 
|| লাবশিষ্ট হইয়াছে, যখন তাহাদিগের | সমতা ও _লাধারণতনুপ্রণালীর উপাসনার |. 

| হর্শার আর পরিসীমা নাই: তখনও । দী্ছি্ঠ হইযাছি্পন। কি. ধনীকি 
[| আহার! নিদ্রায় অভিভূত | । কিন্তু এই »রিদ্র সকলের. ্াতিই তীহীর পিতা-.| 

৫ গভীর নিদ্রার সময়েও স্থানে স্থানে করি য় মাতার সমান বাবহার ছিল। অবস্থা") 

. বীরপুকুষ কর্তৃক শৃঙ্খলভেদের - চেষ্টা ভেদে তাহাদিগের নিট, ব্যবহারতেদ 

0] অন্া্টিত হইত কিন্ত সাধারণ 'প্রগা- | ছিলনা । সকল: অবস্থাতেই একজন |.. 

রঃ ]| বর্গের, অ্থাথান, (বিরহে এরূপ: আংশিক র সত্যনিষ্ঠ ব্ক্তি তীহাদিগের আঘরের পাঁর 
[জগ তয় | ক ্ীপুরুষদিগের নির্বা- ছিলেন | ্াট্সিনির নিজেরও স্বাভাবিবী |. 

মা মনে: ৰা শিরশ্ছেদনে শর্ধযবসিত: হইত । ; প্রবণতা, সমতা ও. ্বাদীনতার- 'দিকেই |. 

] এই সময় একদিন কনিপয় পলাতক | ছিল। সেই, ্ বাভাবিকী প্রবণতা ফরাশি রা 

|| বিজ্রোহীকে ৷ দেখিয়া ম্যাট্সিনি নামক | সাধারণত্ত্রী লেখকগণের পুস্তক ও পত্রিক| ] 

|| একজন ইতালীয় .যুবকের মনে. এই | পাঁঠে এবং লিভি(১) ওট্যাসিটস্(২) প্রভৃতি |. 
| গভীর চিন্তা সুদিত হয়--“ইতালী আর | লাটিন গ্রস্থকার দিগ্লের ্রস্থাবলীর আলো- | 

(কতদিন এরূপ নিত্বায় অভিভূত থাকিবে? ডুনে অধিকতর পরিবর্ধিত ও. শী ডে 
] ইতালীর দাঁষত্ব কি: "কখনই উন্মোচিত ১১৯৪ এ মা রর 
দে না 1'খাসর_ইভদীর, বাসীর মা লান্দে 

চি 

২০ 

ঞ চাকর খা] 



১ 
লিগ পালন চা পালা দলপ ঈলান্জালজশ 

রি টা 

ৰ আসিয়া মার শৃখস হইতে উদুকত করার ইচ্ছা 

[শসা দিনির অন্তরে অতিশয়, বলবততী হয়|. 
1 ১৮২৯, খৃষ্টা ক্র এপ্রেল মাসে জেনোয়া 

1 নগরে, জননীর নহিত পরিভ্রমণ করিতে 

| করিতে পল্ায়মান অকুতকার্ধ গীড্মন্টিদ্ 

খা বিজ্োহীদিগের সহিত যে. দিনঃ তাহার, 

৮ প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই দিন হইতেই | 
ও স্বদেশের উদ্ধার আঁধন তাহার জীবনের 

1 এক পনর হইয়া উঠিল। ইতালীয়] 
র্ 'অধিবানিমাত্রেরই স্বদেশের. অত্যাচার 

| নিবারণে প্রাণপণে চেষ্টা করা, উচিত 

রঃ তিনিও ইতালীরঅধিবা 'দী ন্ৃতরাঃ হারও 

ও এই. গুরুতর. উদ্যামের অংশভ।গী হওয়| 
ৃ 

. | উচিত_.এই চিন্তা এই দিন. হইতে এক 

| দিনের জন্য তাহা কে. 

প্র (উন্ম রিনী.. উত্তেজনার: 

যেয়ে লেক তাহাতে. নিযুক্ত ছিলেন, 

. | গিলেন।, । 
পপ চ্পার্িস্পি 

লাগা লতা এ উইশ বোদা 

| এই পরিণত ও গু পরিবর্ধিত বাদ রর 
. স্বাধীন! প্রবণ! হইতেই: ইতাঁলীককে 1. মেঃ ্ রী 

| ৃ না রর, এ বিজ ক ঠা টু 
টু বাধ্য হ হইত না। 

7 চেষ্ট৫ক রিলে ইতালীর উদ্ধারসাথন স্বপর, রি 

| পর্াতগ' করে | 

1 নাই।. দিবে হখন-জীগরিত থাকিতে 

ছি রজনীতে য যখন নিত্বীয় অভিভূত হঈতেন, 

| রক সময়েই সেই 'পলারমান বিদ্রোহী, 

. গে মুর্তি, তাহার প্ররণ পথে আবিদ ৬ তি 

হই যেন তাহার আম্মাকে কর্তনের] 
ঃ 1 অকরণ। জন্য তিরস্কার করি রত, এই, নকল ৃ  

র হার. স্তর | 

| নায় উঠিল ল। তিনি এই কিশোরব় সই] 

. নেই. বিদ্োছের; অকৃতকার্য তার, কারণ হ হুইল গা 

| অঙ্কন করিতে লাগিলেন; এবং সেই? 

|] বিদ্বোহকালে যে যে. ঘটনা: টিয়াছিল ও 

জর] আসিয়া তাহার শরীর ও মন আচ্ছন্ন [| 

তিনি স্বদেশের শোকচিহম্বরূপ আপনাকে: র্ 

] জি হইয়া নে লি ্  
[লই সকলের তালিক। গ্রহণ করিতে লা. শা পালি 

৩০১ চস! রঃ 1) রঃ | 9. . টি 

০ 

ভা ১২৮২. |. ॥ | 

“বন্দি পরলেই প্রাগপণে | 

হয়) তবে দে রস বাজে করা না রঃ 

যাঁয় কেন ?.. এ, [ 

এই ভাঁর রখ বাল্যবয়স ু ইছেই ঙী- 
হার হদয় অধিক্কত করিল এক্ষণে কি. 
উপায়ে তাঁহার অভীষ্ট সাঁধন করিবেন 

এই ভাবনায় তীহাঁর শরীরও মন জর্জ ৃ 

রিত হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চকে (১) উপবিষ্ট, | 
অন্যান্য সমপাঠী বালকবৃন্দ. তাহার চতু- ; 
দিকে প্রফুন্মনে:হাদিতেছে, খেলিতেছে, 
বেড়াইতেছে, কিজ্ঞ তিনি বিষ ও গভীর | 
চিন্তায় নিমগ্ন। বোধ হইত গেন অকালে | 

করিসাছে। লোকে আত্মীয় ্বজনের মৃত্যু ভে. ] 
যেরূপ: কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছর. পরিধান: করে, ] 

সেইরূপ কৃষবর্গ পরিচ্ছদ সতত আচ্ছাদিত | 
রাখিতেন। । ক্রমে এই শোকের রক | 

এত, গভীরতর হইয়া সা 

ছ ঃখিনী টন ্ অন যর বার রঃ 

আত্মহত্যা করেন। ....:... টুল 

ক্রমে শোকের বীদানিত উদ্বস্তা: 



কাঞএওজপাক-প৯৯৬ ৯৬০৭ 

ভাঃ ১২৮২। 

সংস্থাপিত হইল। এইস সময় পলফিমি (১ ) 
নামক ভ্রাতূগণের সহিত কাহার বিশেষ ব 

দূত সংঘটিত হয় । এতদিন তাহার নিকট 

জীধন কেবল ছুঃখময় বলিয়া! গ্রতীত হুই- 

যাছিল। কিন্ত এই বদ্ধুত্ব ঘটনায় তীঁছার 

বিশুষ্ধ জীধন যেন দজীব হইয়া! উঠিল | 
যে আভ্যন্তরীণ বন্ছি তাহার হৃদয়কে 

দ্ধী করিতেছিল, তাহা! যেন কিঞ্চিৎ 

পরিমাণে নির্বাপিত হইল] .তাহাদি- 
গের সহিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও 

দার্শনিক ধর্মশান্্র ২) প্রভৃতি নান] বিষয়ের 

আলোচনায়; এবং কিরূপে ইভালীর 

পুনরদ্ধার সাধন হইবে, তজ্জনা কিন্ধপে 

মাঁন! স্থানে সভ! সংস্থাপন ফরিতে হইবে 

তাহার উপায় চিস্তনে; ফ্ঠীছার জীবন 

এক্ষণে ফথঞ্চিৎ স্থখে অতিবাহিত 

হইতে লাগিল। কার্ষ্যের প্রসর পাওয়ায় 

তাহার হাদয় প্রশাস্ততর হইপ্ল। ক্রমে 

ক্রমে ইতালীর পুনকদ্ধারে কৃতসংকল্প 

কতিপয় যুবক তাঁহাদিগের সহিত মিলিত 

হইলেম। ইহীপিগের সাহায্যে তাহার 
হৃদয়ের গভীর খাঁতন! কথক্চিং অপনীত 

হইল । জগৎ তাহার নিকট আর শূন্য 
উ'জীর্ণারণ্যবৎ প্রতীয়মান হইল ন|। 

এই সময় পন্থিনীয়ার (৩) নামে এক 
ব্যক্তি জেমোমায় ইত্ডিকেটর (8) নামে এক 
খানি পথ্জির! গ্রন্ধা করেন। কিন্ত 
পপাপপপাপাকা পিপি পিটিপাশাতী? 

(1) উপনিিত। 7 রি 
(8) 11980011021 41190, 
(৪) 76040167. 
(4) 104)08801 

1 
খ 

জোগেছ্ যানি ও য ইতালী। 

স্াহাদিগ্নের রাজমিরোধী ভাব জত্রাত্তরূণে | 

বাড়িয়। উঠিল, যে নিদ্রাতিতৃত টন্কান্ | 
এ পিপাসা 

১৫ 

মানি ও তাহার বনধুবর্গ এই পনর | 
কায় গবর্ণনেশ্টের বিরুদ্ধে অভিগ্রায় | 

প্রকাশ করায় গবর্ণষেপ্টের আদেশে 
অচিরকালমধ্যেই ইহার প্রচার রহিত হ- 
ইল । যাহাহউক যেরূপ তেজে ইহাতে গবর্ণ- 
মেন্টের' বিরুদ্ধে লেখা হয়) তাহাতেই 
ম্যাটুসিনির যশ জেনোয়ার সর্বত্র উদেধা 
ধিত হইল। 

, এই সময় গোয়েরাট সি (৫) নামক | 
এক জন সুবিখ্যাত নাটককানের 

সছিত ম্যাট সিনির বিশেষ” আত্মীয়ত। 
জন্মিল। সার্ডিনীয় গবর্ণমে্ট বর্ডীক 
জেনোয়র ইগ্ডিকেটরের প্রচার রহিত 

হইলে; ম্যাটসিনি, গোয়ারাটসি ও 
তাহাদিগের বন্ধুবর্গ স্থির করিলেন যে | 
লেগহরণে ইঙ্িকেটরের পুনঃ প্রচার | 

আরম্ত করিবেন। এই দ্বিতীয় পত্রিকাত় 

পরিব্যক্ত হইল। ফস্কোলে! (৬ গীট্রে 

জিম্নানন, (৭) জিয়োভনি বার্চেট (৮) 

প্রভৃতি যে সকল লেখকগণ বর্ত- 

মান গবর্থমেপ্টের বিরুদ্ধে লেখার 

জনা নির্বাসন প্রত্ৃতি নানা দণ্ডে 

দণ্ডিত হইয়াছেন, ইহারা এই নুতন 
পত্রিকায় 'তীহাদিগেরই স্ততিবাদ আর্ত 
করিলেন| ইহাঁদিগের দাহ এতদূর । 

(5) 02902হা! 
(6) 7:082010, 
(7) 17৩ 01810009, 
৪ | চিন ডি 



স্মরণ ০০০ রি ১০১১১ যি 

২১৬ আর্ধযদর্শন তান ১২৮২ 
পর 2 ও দাও উঠ চনত হও 88৩8৪ ৪৩ এদিক 

টরস্হার নিহা ভব হই /এবং য়ে গার ভিনি এই সম্পূদায়ে 

ইহার আদেশে তাহাদিগের গিরি দীক্ষিত হন, তাহার নাম রারমনূডে 

প্রচার রহিত হইল। এরূপ বলপূর্বক্ষ | ভোগ] 81 তিনি অতি গন্ীর শ্বরে 

পত্রিকাঁর প্রচার রহিত করায় ইতালীয় | বলিলেন--'আদেশমাত্র কাম্য কল্সিতে 

ভাবি মঙ্গলের হুত্রপাঁতি করা হইল। | পারিবে কিনা? প্রয়োন হইলে এই 

ইহাতে দেশের লোকের মনে, ইতালীর সম্প্রদায়ের নর গ্রাথ দিতে 

বর্তমান গবর্ণমেন্টনকল যে সর্ধপ্রকার | পারিবে কি না? ম্যাট সিনি বলিলেন 

উন্নতির, শত্র, এই ভাব দৃঢ়ধন্ধ হইল); পারিব। তাহার পর তাহাকে জানুপরি 

হ্ৃতরাঁ* সকলেরই মমে এই প্রতীতি | বমিছে বলিয়া, অসি নিষ্কোশিত করিয়াঃ 
জন্মিল যে ইহাদিগ্ের উন্মূলন ব্যতীত | সেই জশ্প্রদায়ের মূলমন্ত্র স্বরূপ কতিপয় 

ইতান্টার আর মঙ্গল নাই। যে সকল হৃদ | নিয়ম পালন করিবার জন্য শপথ রুরাই- 

ত্র এতদিন নীরব ছিল; তাহা এক্ষণে | লেন। পরে সেই সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃগণকে 

এক রধৈ বাজিয়! উঠিল। চিনিতে পারা যায় এমন ছুই হিনটা 

এই সময় কার্বোন্যারিজম. (১) নামে ; জঞ্জেত প্রদানপুর্বক তাহাকে বিদায় 

একটা গুপ্ত সম্পৃদায় ইতালীতে পুনঃ ? করিপেন। ম্যাটসিনি আহ্গ হইতে 

সংস্থাপিত হয় এই সম্প্রদায়ের স- কার্ষোন্যারে। হুইলেন। 

হিত অনেক বিষয়ে ম্যাট সিনির সহান্- | “আদেশমাত্র কার্ধ্য করিতে হইবে 

| ভূতি ছিল না। দ্রিত্ব ইহাগিগের, প্রয়োজন হইলে এই সম্প্রদায়ের ম্গলের 

থে বিষয়ের তিনি উপাসক ছিলেন | জন্য প্রাণ ৰিদর্জানও করিতে হইবে ।”-. 

| ভাহা এই--যে কথা সেই কাধ! যে চিন্তা ] কাহাব আদেশ? কি কার্ধ্য? এই 

| সেই কায! যে বিশ্বাদ সেই কাঁধ! সম্পরদ্ায়ভুক্ত কতখুলি লোক আছেন 

নির্ধাপন ও গ্রাণদণ্ডের ভয় ইহ্ণাদ্িগকে ] এবং তীহাদিগের নামই বাকি? কোন্ 

কর্মব্য সাঁধনে রেখামাঁতও বিচলিত | মন্গলই বা তাহাদিগের অভীষ্ট ? মাটং 

| ধরিতে পারিত না। অধ্যরসা় ইহ্ণদিগের | সিনি এই সকল বিষয়ের বিশেষ হন্ুসন্জান 

| জীবন ছিব। ইী'ার্দিগের আর একটা | করিলেন, কিন্ত কিছুই জানিতে পারিলেন 

| বিশেষ ক্ষমতা! এই ছিল যে-যতবার পুরা"; না। তিনি কেবল এই মাধ জানিতে 

| ভন জাঁধ ছিন্ন করিবে, ততবারই ইহার! | পারিলেনযে তাহাকে নিন্ভাবে আদেশ 

ৰ নৃতন জাল গ্রস্বত করিতে গায়েন। এই ্রতীক্ষা করিয়! থাকিতে হইবে এবং 

|| লবন কারণে ম্যাট সিনি এই সম্প্দায়ে | আদেশ ও মন্ত্র! গোপন রাখিতে হুইবে। 

| দী্গিত হইলেন। ভীহার দীক্ষার্ডর দ্ো্ারণকালে 
টি চা 

| (1) 1০81009হত 9) 9881100089০). 
? টি ..৮ 

রা রা] 
1 



2 না আদেশ প্রতিপালন ভি আর কোন ব- 

| থারই উল্লেখ করেন নাই। কি উদ্দেশ্য | 

সংসাধিত করিতে হইবে তাহার, "তিনি 

কিছুই উল্লেখ করেন নাই । বর্ধমান গবর্ণ 
. || মেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই দীক্ষাপ্রুপ্রীদতত 
. | মূলমন্ত্রের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বর্তমান 

| | গবর্ণমেন্ট কিরূপ উন্মূলিত করিতে হইবে 
এবং ইহ হা উম্ম [লিত করিয়া ইতালীর ভিন্ন 

[ভিন্ন দেশকে এক শাসনের, জধীন ক. 
|| রিতে হইবে 'কি. স্বতপ্র রাখিতে হইবে, 
[| ইতালীতে সাধারণতন্ত্র কি রাজ্তন্্ব সং' 
| স্থাপিত হইবে, কটন নিত কোন 
0 উপদেশ দেন নাই। পু 
0 দীক্ষাকালে প্রত্যেক সভাকে কুড়ি ফান 
রা | এরং মানিক পাচ ফান্ক করিয়া দিতে ইইত। 

যদিও- ইহা ম্যটি: 'পিনির ন্যায়, ছাত্রের 
ৃ পক্ষে অতিশয় সুয়ুভার, তথাপি তিনি 

[ইহ আব্জাদপুর্ক প্রদান করিতেন |. 
রঃ (মন্দ ২ উদ্দেশ্যে পরের, নিকট হইতে অর্থ 

| সংগ্রহ করা পাপ বটে, কিন্তু যে কার্ষো 
| একটা মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবার 

0 সম্ভীবনা "আছে, এরীপ কার্যে অর্থ প্রদান 
' | করিতে: সন্ুচিত হওয়া তাহা, অপেক্ষা 
ক] অধিকতর পাপ সন্দেহ নাই? 
]. অই মরকার ই, এন 

| বিধম! রো 1 টানি হা যেঃতাহারা 
| সকারধে একটা টাকা বায. করিতে হইলে: 

শ] সঙ রন সহ বত উপস্থাপিত 
ৃ ৬ ক ৃ মার জ্ীষে 

এক্ষণে ইতালীর ছ্ই কোটা পাশ লক্ষ || 

| ওয়া যায় না, হারা ইতালী: উদ্ধারের || 

পারেন) অথচ ইতালীতে€ এমন, লোক নাই || 

মম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ: রহিলেন।, 'জ্রুমে তাহার | 

ক্ষন ক | | এইগ্রতীতি জ্মিল যে আম্মাপি ইহা রাঁকোন ; 
কা এ লাই ১১৪ যত ত বলি... 

কারক না [নে রক্তের বনি 
ষাহাদিগের দেশের উদ্ধার আঁধন করা) 

উচিত, শ্বদেশের স্বাধীনতা রশ করা উ* 
চিত, তীচারাই বারদ্বার আত্মম্থা ধারের 
অনস্তবনীয়তা খ্যাঁপন করিতে লঙ্জিত হই" ] 
বেনন!। বরং তাহার! আপনাদিগের মান) 
নরম, ভীবন পথ্যস্তও বিপদরাগিতে মিদগ্ন || 

করিবেন; শবদেশবাদিগণের-ভ্াতৃগণের-. রঃ ফু 

আত্মাকে দাসত্বরূপ নরকে নিশিষ্ট ক 
রিবেন, তথাপি আঁপনাদিগের, কোষভাঙা- 
রের দ্বার কখনই উদ্ঘাটন করিবেন না।. 

প্রাচীন বীষ্ধর্মাব [বল বীর আপনাদিগের || 
জন্য যৎকিঞিত, রাখিয়া দরিদ্র আত্গণের . 
উপকারার্থ তাহাদিগের, সমক্ত ধনসম্পত্তি || 
্পুরুর চরণে নিক্ষেপ করিতেন) কিন্ত | 

লোকের মধো এমন, এক লক্ষ, লোক পা 

জন্য প্রতোকে একটা করিয়া সা দিতে 

ধিনি ইতালীর স্বাধীনত। চান ন1। 

দীক্ষিত হওয়ার অপ্প দিন: ও ূ 
ম্যাট্সিনি কার্ধোন্যায়ো সজদায়ের দ্বিতীয় | রঃ 

শ্রেণীতে আরোহণ করেন। এখন হতে | ]. 
তিনি স্বয়ং অন্যকে দীক্ষিত করিবার অঅ: 

ধিকার পাইলেন । তথাপি এই সশ্রদায় | 
কি প্রণালীতে, কায করিতেছে ও কি প্রণা- 

লীতে কার্য্য করিবেতথিষয়ে তিনি; ধর্থনও 
8 
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| তেন যে ইভালীর কার্ধ্যকরী শজি একে. 
|| খারে নষ্ট হইয। গিয়াছে এবং আপনা" 

| দিগকে বিশ্বস্বাধীনতাবাদী (১) বলিয়া 
|| পরিচয় দিতেন। ধাহীধা জগতের অধি 

বাঁসীমাত্রেরই স্বাধীনতার জন্য খ্যগ্র; 
তীহাবাই উক্ত পদদেব অভিবাঁচ্য । কিন্ত 
ইহার! জানিতেন না যে যাঁহাবা"শ্বদেশেব 

স্বাধীনতা রক্ষ! কবিতে পাবেন না, তীহাঁ- 
দিগ্েরীপক্ষে অগতেব অধিবাদীমাত্রেবই 

| ম্বাধীনত। রক্ষা করিতে যাঁওয়া বিড়ম্বনা 
|| মা? 

যাহা হউক ম্যাটসিনি এই অশ্প্রদায়ের 

0 মহিত এক্ষণে কোন প্রকাশ্য বিবাদে প্রবৃত্ত 

| না হইয়। নবাধিগত অধিকার অন্রসারে এই 
সম্প্রদায়ে নঘ নব শিষ্য দীক্ষিত করিতে 

লাঁগিলেন। তিনি দেখিলেন যে এমন 

এক দিম আঙিতে পারে, যখন তাহার 

শিষ্যমংখ্যা এত বেশী হইতে পাবে, 

যে তিনি তাহাদিগের সাহায্যে একটা 

নূতন সমাজ স্থাপন কবিয়া, সেই সম্প্র 
দায়ের মুতদেহে নব জীবন সঞ্চারিত 
করিতে পাঁরিবেন। 

এই সময় ফকাঁন্সে দশম চার্লস ও সাধা- 
রণতস্ত্িদিগের পরম্পয় বিবাদ উপস্থিত 

| হয়৷ (২)গিজো॥ (৩)বার্থণ ()লাফেটি প্রভৃতি 

| মহাপুরুষগণ পাধারণতন্ত্রি দলের অধি' 
| লায়ক ছিলেন। ইঠাঁদিগের নহিত কা 

(1) 0081797)011888, 

(2) 018 
(8) 89708, 

(4) 1910908672৭ ূ 
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+ ] তিনি ] পরিনত মা গলা চটী ) 

ভাদ্র ১৮২ । 

ধোন্যারো দলেব অধিনায়কদিগ্রের বিশেষ 
সহান্গভৃতি ছিল। আবশ্যক হইলে 

ইঞ্াদিগেব সাহাধ্য করিতে হইবে, এই 
ভাবিয়া কার্ধোন্যারো দলেব অধিনায়কেবা 

আর্পনাদিগেষ কাঁ্যাচেতনা উদ্দীপিত 
কবিতে লাগিবেী গম্ল্যাটুদিনির উপর 

আদেশ হইল তিনি টসুকানীতে গিয়া 
কার্ধোনাবিজমূ সম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা 

বদ্ধিত করেন। টস্কাশী যাত্রার পূর্ব 
দিন বাত্রি দ্বিগ্রহবেব সমঘ তিনি এক 

নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন 1 দেখি- 
লেন তৎকর্তক দীক্ষিত সমস্ত পিষা 

সেই স্বানে তদাগমন প্রতীক্ষা করি 

তেছে। এই সম্প্রদায়ে সমস্ত কার্ধ্য 

এত নিভৃততাবে সংসাধিত হইত যে 

ম্যাটুসিনিব শিষ্যেবা কেহই জানিত ন। 
যে তাহাদিগকে কোথায় যাইতে হইবে। 
যাহ] হউক এই শিষাবর্গ সমভ্ডিব্যাছাবে 

মাটুমিনি অবশেষে লেগহবণে উপস্থিত 
হইয়া টস্কানী ও অন্যান্য প্রদেশের 
অধিবাসিঙ্গিগকে এই অম্প্রদায়ে দীক্ষিত 

করিতে লাগিলেন। 

এই স্থানে কালে1বিনি()নামে একজন 
কার্কোন্যাবে ম্যাট.সিনির বিশেধ সহায়ত! 
করেম। এই যুবকের হদয় ক্গত্তি উদ 
ও পবিত্র এবং শুদ্ধিবৃতি আত ভেঅর্থিনী 
ছিল। বাণিজ্যের অনুপরণে দত থাক 

থাকায় ও তাৎফালিক মনুষ্য ও ঘটা 

বলীর ক্কতরাধ্যতাঁর উপর বিশ্বাস 'স! 
থাকার। এমন উদার আদায় ও এতাদৃশী 

্ লিন সাপ 
৮] টি )1 

তা 
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ভাগ্র ১৮২। 
উবার রাজীড ৪ ৫৩৬ ৪৪ ৬৬ ক 

তেজস্মিনী বুদ্ধির দ্র লতত হইতে 

পারিত ন!। পারলৌবিক পুরস্কারের 

জাশা ও বিশ্বাস বিনা! অসাধারণ ধর্ম 

নৈতিক দৃঢ়তা ও অসীম আম্মত্যাগ 
লভ্ভাবিত নয়--াহাদিগের এরপ বিশ্বাস, 

কার্পে/বিনির চরিত্র তীহাদিগের খিশ্বী 

সের অসূলকতা সম্প্রমাণ করিতেছে। 

কালোবিনিও ম্যাটপিনির ন্যায় কা- 
র্োন্যারিজমের সঙ্কেতাদির উপুর বিশেষ 

বিরক্ত ছিলেন। তথ[পি তিনি যে কোন 

প্রকার সভা স্থাপনের বিশেষ আবশ্যকতা 

হ্বীকার করিতেন| ইহীরা ছুইজনে ভ্রমণ 
করিতে করিতে একদিন মাঁণ্টপল.সি- 
যানে। (১) নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে 
এই সময়ে, কপিমে। ডেল ফ্যান্টি(২)নামক 
সাহদমিক সৈনিক পুরুষের প্রশংসাস্থচক 
গীতি গাওয়ারপ অপরাধে গোয়েরাট.সি 
কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। বর্তমান 

গবর্ণমেপ্টসকলের এতদূর আত্া্তরীর্ণ 
ুর্ববলচ্কা সংঘটিত হইয়াছিল, যে অধীন 

জাতি কোন বীরপুরুষের যশেগান করিয়া 

আপনাদিগের নিমজ্জনোন্থখ আত্মাকে 
কৃথঞ্চিংৎ উত্তোলিত করিতে গেলেও; 

নতাহ'র! ভয়ে কম্পিত হইত | ভাহাদি- 
গের দাধ্য থাকিলে তাহারা ইতিহা'দকে 

'| অগৎ হইতে নির্বামিত করিত সন্দেহ নাই। 

পা 

না আপ 

অবশেষে গোয়েরাট,সির নৃহিত তাহাদ্দিগের 

সাক্ষাৎ হইল। ডাহা দেখিলেন গো, 

রাট (সি সেই ভীষণ খারগাবে বসিদ্বাও 
61558587777 

(1) 11074010120 রি 
৫ (০ রিতার 

জোসেফ ম্যাট্সিনি ও ও নব্য য ইতাণী। 
রডচজ%৫৪র নহি কজ্রাত ও জানা লিল বলাপিননকচকটিততজ। 

টু 
কতককত৬কক কাজ ৮০৫৮৭৪৬৬৭৭০ ৭ 

ঠাহাৰ 4 ॥আযামিডিও ডি ফিরে" ৩ 

নামক গ্রান্থের রচনায় নিমগ্ন আছেন 

তিনি উপক্রমগিকাঁটী তীহাদিগের নিকট 

পাঠ করিয়। স্বয়ং এতদূর উত্তেজিত হইয়।- 
ছিলেন, যে মন্তকে জল বর্ষণ দ্বারা তা" 

হাকে প্ররক্কৃতিস্থ করিতে হইয়াছিল। 

স্বদেশের অতীত অবদানপরম্পরার 

উপর তাহার গভীর ভক্তি, ও ভাবি 

মহব্র উপর তাহার অবিচলিত, বিশ্বাস 
ছিল। যে সকল আঙ্ুত ঘটনা ইতালী 
ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে, হার 

অতীব তেজশ্বিনী কল্পন| তীহারর মনো- 

দর্পণে তাঁহাদিগের প্রতিরিষ্ব প্রতিফলিত 

করিত। কিন্ত কি উপায়ে সেই মহৎ 
কার্ধ্য সকল সম্পাদিত হইবে তত্িষয়ে 

তাহার বুদ্ধি কোন স্থিরত! মবলগ্ুন করিতে 
পারিত না। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে তীহার 

*গিজে। (৪) ও কুজিন (৫) দত্ত এতিহামিক 
ও দার্শনিক উপদেশ সকল এ্রাঞ্ড হইতে 

লাগিলেন । থিজো ও কুজিনের মত 

সকল উন্নতিপক্ষপাঁতি ছিল? এই জন্য 

তাহাদিগের উপদেশ সকলের আগমন 

ক/ল তীহার। গখসুক্র সহিত প্রতীক্ষ! 
করিগ্াা থাকিতেন। ম্যাট সিনি ভ্যাপ্টের 
«ডেলা,মনার্কিয়।” ৬) নামক পুস্তক পাঠ 

কর! অবধি এই মতের পঙ্গপাত্বী হন। 
তিনি সেই অবধি এই মতটী অিষঠার্ী 

(3) 458888) ৭ [:0086, 
(4) 90498, 
(8) 0989 
7 চন রা রা 01৫, 



রি 

ছিলেন। এইঙ্গনা তিনি গোয়ের(টুসির নিকট 

গিজে। ও কুজিনের উপদেশ সকলের 
বিশেষ প্রশংসা! করিলেন । “উন্নতি -.' 
তিনি বলিলেন উন্নতি প্রাণিদিগের 

প্রাণ, ঈবরদর্ত প্রধান প্রসাদ, ঈশ্বরের 

অলঙজ্য্য রিধি; এই বিধির জ্ঞানে ৪৪ 

অন্ুমরণে মঞ্ুধ্য জাতির ভবিষাৎ অচি- 

রাৎ উজ্জল আলোকে আলোকিত হউবে | 

গোয়েরাট সি ঈষৎ হাসিলেন, তাহার 

হাঁস্যে,যেন ঈপ্বরের অলজ্ঘ্য বিধির প্রি 
অবিশ্বাস মাথা ছিল। ম্যাট পিনিষ 

ঈশ্বরপরাম্নণ হদয় ইহাতে ব্যথিত হইল। 
তিনি এতদুর বিরক্ত ও কাতর হইলেন 
যেবিনির হস্তে ভাহাদ্িগেব আগমনের 

উদ্দেগ্য ন্যস্ত করিয়া গোয়েরাট সির কাবা" 

মন্দির পরিত্যাগ পূর্বক জেনোয়ায় 

প্রত্যাগত হইলেন।  , 

দ্েনেয়ায় প্রত্যাগহ হইয়া তিনি 
দেখিলেন যে ততীহাঁদিগের সঙ্গখদায়ের 

অধিনায়কদিগের মধ্যে মনাস্তর উপস্থিত 

হইয়াছে । দ্বীহার উপর আদেশ হইল তিমি 
যেম তদীয় শীক্ষাপ্ডর ডোরিয়ার নিকট তা- 

হাঁর কার্য্যের কোন বিবরণ ন1 দেন। এবং 

ৰ (ডোরিয়ার উপয় আদেশ হইল তিনি 
| ততককত কোন অজাত অপরাধের দণডসবরূপ 

| যেন কিছুকালের শ্বিনা জেনো নগর 
| পরিত্যাগ 'করেন। একদিন গ্রত্াষে 
ৰা গ্াটিসিনি. র্যাতেরী গ্রামন্থ তদীয় 
| জননীর বাসস্থান হইতে আসিতেছিলেন, 

বি 

৯৯ এ সস সস পপ ্পস্পা পপি পশশী শীশ্পিশিশীাপ্পিী পিল? 

২১১১ শি 

. আর্দশ | 

ব্বতায়ণ য় ধারণ করি পিকে ভার সাক্ষাৎ হইল | জোরিলা কোথা 

ভাত ১২৮২। 

হইতে 'আমিতেছিলেন তাছা ভিনি ৰ 
জানিতে পারিলেন না। কিন্তু এই মাত্র; 
জানিতে পারিলেন যে ডোরিয়। এই 
সম্প্ায়ের উপর ক্রোধে অন্ধ হইয়াছেন, 
এবং এই সম্প দারুতি, ইহার উদ্দে- 
শ্যের প্রতি, ও হার 'মবনীক্ষিত সত্য- 

দিগের প্রতি প্রতিহিংসাবৃতভি চরিতাথ 

করিবার জন্য দৃঢ়সংস্বল্প হইয়াছেন। 
এই সময় ১৮৩০ থৃষ্টাব্দের, জুলাই 

মানে ফরাশি বিপ্লব উপস্থিত হয়। উক্ত 

সম্পদায়ের অধিনায়কেবা যেন সমরাঙ্গণে 
অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন । 
মাটিনির ন্যায় যুবা সভোব। গোলা 

গুণি প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণসামগ্রী 
সকল গ্রত্বত করিতে লাগিলেন। তাহা" 

দিগেব তেজদ্িনী কল্পনাবলে তাহার! যেন 

যদ্ধক্ষেত্র লন্মুথে দেখিতে লাগিলেন । 
সা 

এমন সময় ম্যাট দিনি হঠাৎ একদিন 

আদেশ পাইলেন, যে তাহাকে ঙ্গায়ন্ 
রুগ্ (১) নামক হোটেলে যাইতে হইবে; | 
তথায় মেনর কটিন্(২) নামক একজন সে” 

ভয়বাসী সৈনিক পুরুঘের পহিত তীহার 

সাক্ষাৎ হইবে, সে পূর্বেই এই সম্পদায়ের 
প্রথম শ্রেণীতে দীক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে 

তাঁহীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দীক্ষিত ধরিতে | 

হইরে। এই সম্পদায়েখ খু! ভা সফল 
প্রা্ীন সভ্দিগৈর দ্বারা!” মৈন অঙ্ক 
নাথ চালিত চেন । “এই জনা-ম্যাট: 
৩১১১১১১১১১১ 

(1) 1400 89089, 

| গমন বর পদিযধ্যে জপ ছিত || 8) খুলে 0০8৮, 
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7 (পিনি। মনে রি ার্থ্ে তাহাকে 
এ ূ  নিযুক্ত না করিয়া উক্ত সৈনিক পুরুষের 

| সহিত পরিচিত কোন বাক্তিকে নিযুক্ত 
| করাহইল না'কেন1--এরপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
রি করা, 'অনাবপাক | সুতরাং তিনি দিতি 

রি [লেন 1 রে টি পূর্বে ৬ 

1]. নিট মাপা উপস্থিত হইল, তাহার 
[নে বোষ্ধ হইল যেন তিনি কারারুদ্ 
1:হইবেন। এই জনা তিনি জননীর পঞ্জের 
1 অত্য্তরে : রফিনিদিগকে এই মর্শে এক 

|| পঙ লিখেন এবং অঙ্গুরোধ করেন, যে যদি 
|| তিনি যথার্থই কারারদ্ধ হন, তাহা! হইলে 
| তাহারা যেন জননীর শোকাপনোদন 
না নিক চেষ্টার ক্রি ন!করেন। 

তাহার আশঙ্কা ফলবতী, হ্ইল | তিনি 
ূ নির্দিষ্ট দিবসে উক্ত: হোটেলে উপস্থিত | 

রি - হুইলেন। না গৃহ্মধো প্রবেশ করিবার সমগ্র 

1] একটাঘরে প্যাসানো(৩)নামক উক্ত সপ: 
1 দায়ের এক, জন সভাকে দেখিতে পাই. 
. [| ন। কিন্ত প্যাসানো এরূপ ভঙ্গি করিল ৃ 

তাহা যে অপরাধ হইয়াছে জন্য ক্ষমা পরর্ঘনা | 
.. ভিনি ক্টিনের বিষ স্িজ্ঞাস! কার, 

- ] মেন হাকে চিনিতে পারিল.ন1| 

একজন অঙ্নলি মির্দেশ পুর্ব, কটিন্কে 

| দেখাইয়া নিল কটিন্ দেখিতে খর্ধা- 

| কৃতি, তাস্থার য় সংগ্লবমান 1. তাহার 

॥ 'আন্কতি দেখিয়াছি; 'যেন ম্যাটুসিনির মনে 

০1 কোন অনুখের' ভার উদিত হই । রদ 
[ও [দক পরিচ্ছদ, আবু, ছিল না). 

জোসেফ যাইনি ও ন্ নব্য ইতালি। 
দি 4৪৪৬৫ চিলি দর চি কি লিন ৪জ-্বগ উ ৫৪ 28 পর ৪ হত 5008 ভন তিল 

[না করিয়া এই কার্ধ্যর ভার গ্রহণ করি. 

 ময়নপথে পতিত হইল), 1. সেই অপরিচিত: ] 

৯ জনা” ১৬৪ বরা ভিন যেন নু 
মি 2855850.. নু রর রি এ 4 রি ু  ১, 

সজ্জা! ভা ড৫৫০ 8৫ য় জি রড 9 58৪৭৪ ও 

ফরাপি ভাষায় রুথাঘার্ভা আরম্ত করিল। | 
ম্যাটুসিনি নির্দিষ্ট সঙ্কেত দ্বার! কটিন্কে 

জানাইলেন যে তিনি এহন মান্গ দায়িক | 
ভ্রাতা এই, বলিলেন. যে 'ভ্বীহার গ" ]. 
মনের উদ্দেশ্য যোধ: হয় তাহার অধিদিত ৰ 
নাই। কটিন্ কোন, উত্তর: না করিয়া 
তাহাকে নিজ শয্যাগৃহে লইয়া গেল এবং]. 
তীহার সম্মুখে জানুপরি বসি! তরনস্তর |. 
্যাট্ সিনি নির্দিষ্ট নিয়মানুদারে ষষ্ট হইতে ঁ  
অসি নিক্ষোশিত করিয় যেমন তাহাকে, 
শপথ উচ্চারণ করাইতে যাঁইবেন, অমনি |. 
শব্যাপারস্থ-প্রাচীর-সংলগ্ন একটা. খবাক্ষ-]. 
দার দিয়া একটী, অপরিচিত মুখ. তাঁহার: 

মুখ ক্ষণকালের: জন্য, ম্যাট সিনির' প্রতি ||. 
কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গবাক্ষদ্বার পাত এ ] 

পূর্বক অন্তর্থিত। হইল কিন, যেন], 
ইহাতে লজ্জিত হইল, এবং 'মাটসিনিকে |. 
এবিষয়ে উদ্বিগ্ন হইতে বারণ, করিল) |. 
এবং বলিল. যে. ঞ বাতি তাহার বিশ্বস্ত |]. 
ভৃত্য বই আর. বেহই. নহে; আর- গবাক্ষ ]. 
দ্বার রুদ্ধ করিতে: লিগা যাওয়ার 'জনা]: 

করিল ।...অবরশেষে দীক্ষাকার্ধয. সমাগু]: 
হইলে, কটিন, বলিল যে সে অচিরাৎ |. 

কিছুদিনের জন্য নাইছ (১) গমন কন্ধিবে, | 

তথায় সেনামধ্যে. দে. অনেক্ষ কার্য |: 
করিতে পারিবে : ফিন্তু নিজ স্মরণ ]. 
শক্তির উপর তাহার কোন বিশ্বাদ নাই ]. 



/ হাস্তে'  নীক্ামতখল তাহাকে পেলে 
রর তাহা |... 

] দেন। ম্যাট সিনি ইহাতে: অঙ্্ী চু) নিত না রা সিনির গৃহ রর রি 

ঢু হইলেন এবং বলিলেন ে.একপ কার্য পে আলোড়ন 
করিয়াও গবণামেন্ট |. 

| সটাঙার, ৮৪ কোন, কাজ: পা, ॥. 
টু | তাহার, অভ্যাসের, বিপরীত তবৈ, তিনি

. 

| মন্গ্ুলি মুখে বলিয়া যাইতে পারেন, [২ ইন 
0 ইচ্ছা থাকিলে সে স্বয়ং সে গুলি লিথিয়া | 
যু লইতে পারে ॥ কটিন্ স্বীকৃত হইল, অবং | | 
0] হতে মগুলি লিখিয়া লইল | ম্যাট | গাভাবে ম্যাট্সিনিকে দোষী বলয় নির্দেশ. | 

| সিনি তাহার পর. তাহার নিকট হইতে | করিতে গারিলেন না। গবর্ণষেন্ট তথাপি | 
্ নি দা লইলেন) কিন্তু. এই ব্যাপারে স্তাহাকে ছাড়িতে পারিলেনন! ।ঞ্আাটিসিনি | 

1 ভিনিতিশয বিরক্ত ও অসন্থষ্ট হইলেন । ] পিয়াট্সাসার্জেনোর (৪) শিবিরে অবরুদ্ধ | 
0] সান অবশেষে বিশেষ অনুমন্ধান থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। এখানে এক | 

| | বারা জানিতে পাঁরিলেন যে, সেই অপরি- ( জন প্রাচীন কমিশনর কর্তৃক তিনি পুন" ||. 
| চিত ব্যক্তি একজন ছযবেশী পুলিশকর্া- | বর্বার পরীক্ষিত হইলেন। তিনি ম্যাট ] 

ফু ডারী। এই নার কয়েকদিন পরেই, সিনির প্রতি নানাপ্রকার প্রশ্ন প্রয়োগ] 

টিন পুলিশের ছে গতিত হইলেন [ করিতে লাগিলেন, নানাপ্রকারে তহাকে ] 

0] ফকাবে তিনি গুলিশকর্তৃক ধৃত হুন+ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন? তথাপি তা- | 
তথন, তীহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেপ্টের অনেক ্ হার নিকট হইতে কিছুই বাহির করিতে ]. 

রর খুলি অভিযোগ ছিল-_প্রথমতঃ গুলি ; পায়িয্লেন না। অবশেষে ক্লান্ত ও ক্রোধাদ্ ]. 

0] শস্থতররণ॥ দ্বিতীযতঃ হিনির, নিকট হইয়া, ম্যাট(সিনিকে হতবুদ্ধি করিবার |. 

| হইতে সান্কেতিক গত প্রাপ্তি, ু ীয়তঃ ; নিমিত্ত বলিষেন-- গ ভুমি নও, ঁ 
0 বি বাগে খুলাইমামের সিন দিব: স্বীকার কর, তোমার নম্যায় বিষয় || 

রহ ীস লেখ্ন; চতুর্থতঃ কটন্কে প্রকাশ হইয়] গিয়াছে, এখন: থোগন। গন ৰা 
.. কা বৃখা। তুমি অমুক দিন। আুমুক . 

০] লের ইতিহাস 
রে -কার্কোন্যারে। সরদায়ের দ্বিতীয় শ্রেনীতে] 

দীন) জুমুক জম 

5 | দীক্ষিত করণ, কালে মন্রোচ্চারধ, 
এবং মেজর কটিন নামক, কোন. .ঝজিকে 

শেয়ঃ অধিগর্ত যা ব্যবহার করণ।  কাবোন্যারিজম,  অল্ৃ্ায়ের বি ্ 

শা | শ্রেণীতে দীক্ষিত করিয়াছিলে: 1+:1,07 0] 

রা ভরে ম্যাট সিনির সমন্ত,শরীর, শি 

ূ 9 মর রাপীড়ন করিষার, ই উঠিল) কিন্তু তিনি কথিত ৮ মণ, 

'অতিশর রলবতী: ছিল, কিন্ত ক্িগে পে) 
নি তে 

চা রি  [া-০1৩য৩0- 1-..5:০1. রি পারার উম 
২৮ 

» সস 

্িনির কিন হন।তিনি এমা] 

কত ৩ হাহ ২০ 
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[প্স্দ। কঠাসৈফ্: মীট্দিনি/ঞ৬ নব্য ইতালী ২] 
ঃ শি ৭ লা 10 ১৮৪ ক সরি গং ৫? এ শপ লব জু পাঠ পপ ও পী + পন সপসদাক পরগ্ি ক যান | পঞ্চ তু 

১১১৬ র্লোগীকমিত গিখা- | কার্টন! জীপদ্, নির্বাসন বাঁ) 
| খাত প্রমাণ ক্যার চেষ্টা | কারিবোহ ছইঠসিদেহ দাই । 
দিডধরীাজ! খাছ ঘি ইহ! পতা হয | বখকীগে মাট্সিনি কারার হম, তৎ* | ৃ  
&ধরালিদি কেম উভ মেজর কটিন্কৈ কাগে ময়েলি (১) াঁথক একজন রাধহাা- | 
৮৮০ করুম না জীব। ভোরির! নামি একজন গুটি 
(| (কত্ত ফমিপনর মেয় কটিন্কৈ মাঁট- | বি্তা এরং প্যাপানো ও টোঁগি €২) শর | 
(| ঠিদির পখুবীদ কৰিতে পাযিলেন না | ভূতি আরোও নেকুলি কাঁধেনারো | 
| কারণ মাটি! সিনির বিরুত্ধে গোষেন্দাব | কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন । ৃ 
| কারধয রুছিধ করাব স্মগ্ কটিন্ শীবর্ণমেন্টকে : একদিন ম্যাট্সিমির পিতা জোনোনগসি | 
এই ্র্মীভ্ঞাঁয় আবদ্ধি করে,যে তাহাকে | গবর্ণর ভেনাব্নন্কে (৩) জিজাঁদ! করিলেন, ৃ 
| বেন কোন খতেই বিচাব স্থলে আনয়ন [তাঁহার পুত কি অপরাধে ফারাগায়েনিক্ষিধ | 
| কমা নাহয়! হইয়াছেন । তছুত্তপ্নে গবর্ণর বাছুর | 
| শট সিনি কিছুদিন গেই শিবিবেই | বলিলেন “এ প্রশ্নের উত্তর প্রধান করার | 

ূ সা রহিলেন। যে কয়েক দিন তিনি | সময় এখনও উপস্থিত কয় নাই। তথার্পি | 

| খায় ছিলেন, টুসনিকেরা তীহাকে লক্ষ্য ; যদি জানিতে ইচ্ছা কর) তধে এই মাহ | 
ণ বাহিয়া নানী গ্রকাঁর বহসা কৌতুক বলিতে পারি যে তোঁশা পুপ্ডের বুদ্ধি ৃ  

| বারি 1 তিনি যেন তাহাদিগেব ক্রীড়া | অতি তীক্ষ এবং তাঁহাঁয় পরন্ধাতি গণি? 
| শী হই উঠিলেন। যত দিন তিনি চিন্তাশীল কিনু-াহর চার বধ যে 
| শিখে আবদ্ধ ভিলেন প্রতিদিনই গৃহ [ কি, তাহা লে জিজসাগা করলেও কৌ- | 
ইট্ঠঠ তীহার জন! আঁহারীয় দ্রব্যাদি | মতে প্ররাঁশ করেমা। আর গে রঞজনীতে ? 

] 

| 

: 

| ফীঁসিত। অধ দিন তাহাব জননী সেই | নির্জন প্রদেশে ্রথগ করিতে পিপা 
| শারানীন ঈনাদিন অভান্তরে একটী পেন | ভাঁল বাসে। অর়ুগ তীক্ক্হীগতিযপা | 
ঃ দি ঠাঠাকিঠ! 'গেল। ম্যাট লিমি বৌ মুবকবৃদ্দ--ঘাহাধিগের গভীর খান] 

খানি বহকিত খাটাতে: যখন তীহার হি গবপর্ণেের নিকট | অহিদি-এখস | 
| জানদ্ীর্ঘা দা সেই সময় | গবর্ণমেন্টের প্রীতিভা্ন নই পা? 

নাম গতি গা উন বধ] 

রে গৈরি ও পুর ্ র 

্ রি 1 ) 
11 নং 

টু 7881 ২ কর ৫ 0, রী টি 

পর সে 
তর ্ 1 রা রি | ] 



1 ভাদের অন্ুবর্তন করিতে বলিল! 

] মাটুদিনি মনে : করিলেন ডাহাকে বুঝি 
| আবার পরীক্ষা করিবে বলিয়া লইয়া 

তে করিয়া াহাকে লজ 
৭ সিপণন, £ 

হজ পস্থত হি ৃ সাইন ক মি 

অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সৈনিকের রা. 

ইহা অবরুদ্ধ করিয়া দিল। এই সময় 

হঠাৎ দুর হইতে; 'অশের পদশ্ শুনিতে | 
পাঁওয়! গেল |. বোধ হ্ইস ঘন কোন ]. মিছে) । কিন্তু খন যা নি 

পি হু পাপন 5 

5৪2৪ 

টি তিনি নী যে তীহাকে এ শি মন করিতেছের্ন। | দেখিতে বেদিতে অথ | 

্ পরিত্যাগ করিয়! অন্যন্্র যাইতে হইবে। | সমীপবর্জী হইল এবং “ভয় নাই! তয় 

তখন ভিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি. | নাই! প্রচ হও! প্রফুল - হও! 
লেম তাঁহাকে কোথায় যাইতে হইবে। | পিতৃদেদের এই চিরপরিচিত জর ম্যাট || 

তহুত্তরে ভাহারা বলিল যে তীঁহার নিকট | সিনির কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিল। . 

তাহা ব্যক্ত করার নিষেধ আছে । তখন র ম্যাট্সিনির পিতা পুপ্রের  স্থামাস্তরী- | 

হঠাৎ স্ষেছময়ী জননীর কথা মাটসিনির করণ বৃত্তাত্ত কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন। | 
| মনে উদ্দিত হইল | জননী যদি পরদিন | ম্াটসিনি তাঙা জানিতে পারেন নাই। 
চিত্রা টের ারিরতর লাই লনা রিকি রালি লরি টি পাস পপির 

লইয়া গ্িয়াছ্ছে, তাহা হইলে পুত্রের 

জীবন বিষয়ে হতাশ হইয়া হয়ত তিনি 
আত্মহত্যা করিবেন | এই জন্য ম্যাট! সিমি 

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা. করিলেন যে বলচালিত না. 
হইলে জননীকে পত্র নালিখিয়া তি তিনি এক 

পাদও বিচলিত হইবেন না । সৈনিক 
অনেক: চিন্তার পর আপনাদিগের দল. 

পতির সহিত পরামর্শ করিয়া ম্যাট্দিনিকে 

ক পত্রলিথিতে অঙ্থমতি প্রদান: করিল। 
ফ্যাট্সিনি জননীকে এই মনে কতিপয় 

| গংজি লিখিলেন যে তিনি শিবির গরি-. 
আগ করি এনা যাইডেছেন, বটে, 
1 কিন্ত তজ্ঞন্য তাঁহার, কোন ভয়ের কারণ: 

নাই। পত্র সমাপ্ত হইলে, তিনি, দেই. 

রশ পুন ০ শী 

০ লশ ২৩ 

০৮১ ০০০ এ ৩ 4 পপ ঞ্রনাযা রর রহ সন হক. বান এস পি শির ৯০ সস্শ পর্ ২৬২, 

এ পপ পপ পপ পম 

সে পপ 

এ টিটি, 
নে লি 

ধু |] লৈনিক পুরুষদিগের অন্থগমন: করিলেন।, ] 
) শির বিরারে রভীহার 8 এক কখান্ি সিডান: 

করিয়া বন্দীশকটে আরোপিত কপিল 

যেরূপ ষ্ঠ রতাঁর সহিত্ত তাহারা: “যা: রা 

সিনির ছুঃখে কাতর সমীগবর্তী, কোন যুব- | 
কের প্রতি যেন গ্রাস ফরিবার, মানসে: 
ধাবমান হইল, ওকগ নিষ্ঠ রতীর নি। রশ |. 

' ম্যাট্সিনি পূর্বে আর বখন দেখেন নাই। | 

যে যুধক অদূরে নহি মানি রর 
ছাথে করিম নন: রুরিতেছিলেন, |]. 

জানিস্ছে পারেন যেস্তীহার পুত্রকে স্থানান্তরে । ম্যাটলিনির পিতা সেই স্থানে উপস্থিত || 

হুইবাধাত্র সৈনিকের যেরূপ নিষ্ঠুরতার 

৯ তীহাকে তথ! হইতে দুরীককৃত | 
করিয়া দিল,--মাটসিনি পিতার করম্পর্শ- | 

| জনিত স্থখেও যাহাতে বঞ্চিত হন সেই || 
অভিপ্রায়ে যেরূপ নিষ্ঠরতার সহিত তাঁহাকে 

মিডান্ চেয়ার হইতে বলপুর্বক আবরণ 1]. 

(91 96৫0. ও রি উি 



| ভা ৯ 

|. তাহার নাম অগষটনো রফিনি (১)। . এই 
রি পরিবারের. সহিত ম্যাট্সিনির রা 
আভা ছিল। : ইহার অনতিকাল পরেই এই 
| অসগ্..যুবক নির্বাদিত হইয়া! কেক 
| বৎসরের, মধ্যেই স্কটলগ্ডের পার্দিতা 
| এদেশে মানবলীলা সম্বরণ করেন। হৃদ-। 
যনে কোমলতা, বুদ্ধিবৃত্তির গভীরতা 

জোসেফ ্যাসিউিও ও | নব্য ০ 
না 

না িনসগলাদ পনি রড হত রক ক৪কজ৬ রত ডক জজ দিনিতি৬ ৯ রব দহ ককিতন চইচ্র জহর জ্হটীককিড লাউ কপইক৯উভলজিন সকড রক জারি কাজজক লক কাইউিবউবাবদুরজকব্রতরড কানা টানি রটিডউিড জভতড উ ৬এজ ৪৪৩৪০ ৭৪১৬৪৮৩১৪৬৬০৬৪১২৮২ত/০৩৩০৩১ ব 
গঠিত ₹ 1] 

উাহাদিগের জন্য কোন গৃহ (৩) প্ন্থত ূ  ৮২ 
করিয়া রাখা হয় নাই। এই জন্য ম্যাট | 
সিনিকে প্রথমে এক অন্ধকারময় স্থানে ] . 

অবরুদ্ধ করিয়া রাখ! হয়। তথার সেভো- 
নার গবর্ণর ডি মেরি (8) ) তাহার, সহিত. ূ 

সাক্ষাৎ করেন। দেই সপ্তুতিবর্ষবয়ন্ক || 

পু বি গানকে 
| । এবং. আত্মার অপাপবিদ্ধাতা প্রভৃতি । ৰ বলিলেন_-তুমি অনেক রজনী বিদ্রোহী । 
| গুপে তাহার নাম শুদ্ধ ইতু্ীর কেন, । সভায় জাগরণে সর করিয়াছ, ] 
| হট লখেঞ্ও অধিবাসিদিগের চিত্রপটে ! অনিজ্ায় ও চিন্তায় তোমার শরীর ও]. 

1.চিরঅস্কিত হইয়াছিল । | মম ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছে; গাল ]. 
| দেখিতে দেখিতে বন্দীশকট সেন্ট ূ এক্সণে এই নিজ্জন ও নিহত প্রদেশে |] 

| | আ্যান্ডি যা (২)কারাগারের সম্মুখে উপস্থিত | বিশ্রাম লাভ করায় অনিদ্রা ও চিস্তা- 

ৃ হইল। সেই কারাগার হইতে একজন | জনিত ক্লুম অপনীত হইবে ।” ম্যাটপিনি || 
[| বন্দী আনীত ও শকটমধ্যে প্রবেশিত ' উহার নিকট একটি চুরট প্রার্থনা করায় 
ৃ হইল। এই বন্দীর পাঁদ হইতে চু 

|. পর্যন্ত সমস্তশরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল) 
0] তথাপি ম্যাট্সিনি ভাহাকে প্যাদানো। 
| বিয়া চিনিতে পারিলেন। প্যাসানোর' 
| হি. বন্দুকধারী ছুই জন সৈনিক পুরুষ 

'লের সেই গুপ্ুচর। 

1 রং অনতিবিলম্বে সেভোনার ছূর্গের 
| সঙ্গুনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছুই 
ঘ। ব্দীই ুর্মের অভ্যন্তরে নীত ও তৎক্ষণাৎ 
] পৃথক্রু. 'হইলেন।: পুর্বে াহাদিগের 
২ আমার কোন বাদ না, এইজন্য 

রী $809000 উরি 

(2). 8 নি 

'াবার বক্রোক্জি পূর্বক বলিলেন”. আমি ]. 

। জেনোযার গবর্ণরের নিকট এ বিষয়ে] 

লিখিয়া৷ পাঠ।ইব। তিনি যদি অনুমতি : 

ৰ করিয়া পাঠান তাহা হইলে আমার দিবার 
(কোন আপত্তি থাকিবে না।', সি | 

| ছিল | তন্মধ্যে একজন লায়ন্ রুগ্ হোটে- | বলিয়া গবর্ণর গ্রস্থান করিলেন। ম্যাট্- 

| সিমি কাবারুদ্ধ হওয়া অবধি অনেক বার ] 
| 

 বন্দীশকট পুনরায় প্রবাহিত হইল | অবমানিত হইয়াছেন, অনেক নর! | | 

ৃ পাইয়াছেন, তথাপি ম্যাট মিনির চক্ষু দিয়া: ] 

এক বিন্দু দল কখন পতিত হয় নাই 1. 

কিন্ত আজ-_গবর্ণর চলিয়া! গেবে-তীহার | 

গর্বিত নয়ন ভেদ করিয়া খুটিকত অশ্রু: 

বিন্দু নিপতিত হইল|. (কিন্ত এ অঞ্রচ 

দুঃখের অজ্ঞ. পহেলকা়ার অজ |. | 

88), 090... 
এ 8]... 

৫), ০ লিক 8
8 নু 



ৃ নহে ক্রোধের অশ্রু; পিল ্িং রা 

| কোথাঙ্র; 

বিরান ক িউতিকজলক্ক$ভরও ত৫০ক 

| নিপতিত হইয়নছেন চা. 

| গবর্ণরের সহিত কখোঁপকথনের এক 
ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাহার নবনির্মিত 
4 গৃহপিপ্রে আবদ্ধ হইলেন । এই নবগৃহ 
| সেই ছুর্গের শিখরোপরি অবস্থিত ছিল। 
]: সুতরাং দেখান হইতে অনন্ত. সাগরের 

1]. লহ্রীলীলা ভিন্ন আর কিছুই অবলোকন, 
করা * যাইত, না। ইহাও ম্যাট পিনির 

1] পক্ষে তখন সামান্য স্থুখের বিষন্ধ হইল 
[| না। যখনই তিনি তদীয় গৃহপিঞ্জরের 
[ লৌহজালবদ্ধ গবাক্ষ দিয়া নয়ন প্রসা- 
[রণ করিতেন, তখনই অন্ত সাগর ও 
|| অনস্ত আকাশ-প্রকৃতির ছুই প্রকাড- 
তম পদার্থতীহার নয়নপথে পতিত 
হইত সেই গৃহটী এত উচ্চে অবস্থিত 
ছিল, যে তথ! হইতে মৃত্তিকা দেখা 

. যাঁইিতন1। অনিলদেব যখন সেই গবাক্ষের 
(দিকে প্রবাহিত হইতেন, তখনই দূর 

নি এ নুন ---০০ ০০০ নিউটন টি, হি রিকি রঃ টি ্ 

ররর টার্ন হত ০ 

র্ পল সপ ০ সপ স্ 

শুনিতে: গাওয়া যাইত। প্রথম মাসে 

ম্যাট দিনির হস্তে কোন পুস্তক রত হ্য় 

[| করা « একখানি বাইবল ) একখানি ট্যাধি- 
1৯, ও একথানি বাইরন্ ম্যাট.সিনির 

0). জারজ 00602 ১ 

কারপশিজাকিজ ৭5৮৪ ৪ররতরাঈ উর 

ক্রোধের কারণ এই, যে. 

[ভিন এপ স্বাগত ও পাষ উদিগের হ হস্তে ইহা সুমিষ্ট রব ও বিবিধ গর্ত দ্বারা! অনেক, ঘি 

হইতে _জালোপজীবিদিগের আননাীতি 

মাই কিন্ত সৌভগ্যক্রমে এই "সময় ডি. 
ছু মেরি গরিবর্ডে, ক্যাভালীয়ার ফণ্টানা(১) 
যা নামক একজন সদাশয় ব্যক্তি সেভোনার | 
-্া গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন।. ইনি দয়া ]. 

| ঃ টি ভা সহ ] ৃ 

হস্তে প্রদান ক করেন। | এখানে চির ্  র্ ৰা 

পক্ষী তাহার একথাত্র কাঁরাসহচর ছিল. 105 

নময় তাহার সানসিক € ক্রেশ 1 অপনীত . 
করিত | অন. 

সার্জেন্ট শাক ্ ২) তাহার ময় রি 
কারাধ্যঙ্ষ ; দৈনন্দিন -কারাগ্রহ্রী ) | 
ক্যাটেরিন। (৩) নামক নীডমন্টিস রমনী প্র 

বিনি প্রতাহ্াহার আহারসামগ্রী আনয়ন | 

করিতেন-- এবং গবর্ণর ফ্টানা__মানব- ||. 
জাতির এই কয়েকজন মাত্র দেই কারাগারে | 
তীহার নয়নপথে পতিত হইতেন। আপ্টো- | 
নীটি প্রায় প্রতিদিন সন্ধাঁকালে অবিচলিত ||. 
গান্তীষ্ষ্যের সহিত ম্যাট পিনিকে, বলি" ] 

তেন-ঘদি আমি কোন বিষয়ে আদেশ | 

প্রদান করি? তছ্ত্তরে ম্যাট সিনি প্রায়ই 

বলিতেন-_-হ1, কিসের আদেশ তাহা |. 
আমি বুঝিঘাছিত আমায় জেনোক়্ায় | 

| ; লইয়া সাইবার জন্য একখানি শকটেরঃ1 
ফণ্টানা একজন বুদ্ধ সৈনিক পুরুষ |. 

ইতালীতেই তাহার জন্ম; মাতৃসৃ্মির 
দুঃখে তিনি কাতর ছিলেন না! এরূপ নহে: 
কিন্তু তাহার মনে এই গভীর গ্রতীতি । 
জন্বিয়াছিল যে কার্কোন্যারো মদাছে | | 
উদ্দেশ্য কেবল লুন, ধর্সের নির্বা-] 
মন, এবং কাশ স্থানে নরবণি রান, |] 

সব সপ পাস প্রা 

মনে এরূগ রম প্রবেগ, ৬ম ছে রি লি রা রর 
তাহার জন্য তিনি তি ছখ 

র্ ০)109706. 410954, 

0897 108, : | 

ঘা 



] প্রকাশ (কেম) এবং মদয় ব্যবহারে 
| 'স্তাহাকে মৎপথে আনিবার নান! প্রকার 

. চেষ্টা করিতেন। অধিক কি তিনি কর্তৃ- 
[পক্ষের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া ও প্রতিদিন 
ধু সায়ংকালে তাহার ও তদীয় পত্বীর দাঁহত 

নিমন্ত্রণ করিতেন! 
ও ইত্যবসরে ম্যটপিনি জেনোয়াস্থিত 

| বনধুদিগের সাহায্যে নির্ধাণোস্বখু কার্কেযা- 
|| ন্যারিজম্. সশ্প্রদায়ে প্রকৃত জীবনের 
| ক্ষুলিঙ্গ উাপিত করিতে চেষ্টা করিতে 

| লাগিলেন। রতি দশম দিবসে তিনি 
|| জননীর নিকট হইতে একখানি করিয়া 

| লিপি খোলা! অবস্থায় আসিত এবং 
|] তাহার হস্তে প্রদত্ত হওয়ার পূর্বে গবর্ণ- 
|] মেন্টের কর্মচারী দ্বারা পরীক্ষিত হইত। 

|| তিনি জননীর পত্রের উত্তর দিতে 
| গারিতেন বটে; কিন্ত ভ্যাপ্টেনীটার 
|| সাক্ষাতে তীহাকে ইহার উত্তর লিখিতে 

| ঘইত এবং ভীহারই হস্তে খোল অবস্থার 
| ইহ দিতে, হইত। গব্ণমেপ্টের এতদূর 

1] সতক্তাতেও  বন্ধবান্ধবদিগের জহিত 
পু হীহার, ড় নির্ষিবাদে চলিতেছিল, 
| তহাদিগের. সহিত ম্যাট দিনির এক্ধপ 
সু সক্কেত ছিল যে. তিনি জননীকে যে চিটা 
রর (লিখিবেন: তাহার একটা-অন্তর : প্রত্যেক 
- টা থম; অঙ্ষরগুলি, একত্র করিলে 
টি লাটিন, পুলি: ্রস্থাত হইবে, সেই 
নও ডরিই উ হারিগের মনোযোগের রিষয়। 
রা আইরপ দাফেতিক পান অবলঘন করিয়া, 

| ৃ কাফি প গান করিবার নিমিত্ত ম্যাট্পিনিকে ন্যারোগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পু 

] হস্তলিপি গ্রাপ্ত হইতেন। এই হন্ত- | ধানভাবশতঃ ফণ্টানাকে ইহা! বলিয়া! ফেলি- | 

তাহা বান্ধব ২ ও. হার নবীর এনে রা 

আপনাদিগের অভিগ্া ব্যক্ত. করিয়া রি 
পাঠাইতেন।:.. প্র |. 
এইরূপে তিনি বনধুদিগকে বি পাঠাই ৃ 

লেন তাহারা যেন ত্তাহার পরিচিত কার্কো- 

রস্তাব সকল ব্যক্ত করেন। কিন্তু তৎকাঁলে |] 
কার্কোন্যারোগণ্ এতদূর ভীত ও চকিত | 
হইয়াছিলেন, যে ম্যাট.সিনির দর | 
প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন লা। 
এই সময় পোঁলণ্ডে অন্তর্বিপ্রোহ ক 

হয়। ম্যাটসিনি বন্ধুদিগের নিকট হইতে 
এই সংবাদ পাইয়া যৌবনস্ুলভ অসাঁব- 

লেন। ফন্টানা কিয়ৎক্ষণ পূর্বে তাহাকে ] 
বলিয়া গিয়াছেন যে এক্ষণে ইউরোপের. | 
সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে মাও] 

পিনি কেমন করিয়া এই'সংবাদ পাইলেন: ]. 
' ভাঁবিয়। গবর্ণর বিশ্মিত হইলেন: তাহার ] 

বিশ্বাস ছিল যে ম্যাটু সিনির সহিত কোন 
ভূতযোনির কথোপকথন: হইত। এই | 
রা এই বিশ্বাস এখন হইতে আরও | 
দৃটীভূত হইয়। গেল। এ উজির 

যাহা হউক কার্ধ্যকালে ভীতি, কোন, ূ  
অবিচলিভ বিশ্বাস বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ] 
অভাব, এবং অন্যান্য নানা কারণে মাট্-, 

সিনির মনে ্রতীতি জ্থিল, যে কার্কো- ূ 

ন্যারিজম.. সম্প্রদায় এখন. আর. জীব". 

দশায়. নাই). সুতরাং মৃতদেহে দ্ীবন-. ০ 
সার করার ধা চেষ্টায় সময় ও শক্তি 1 চি 
র্চুসহ না | স্কারিয়া), অীবিত বত ১ 

১১০০ 



] দিকে উত্তেজিত করিলে এ এবং ংনব্ বডির 

|] উপর, নূতন মন্দির নির্মাণ করিলে, অধি পু 

| বিশ্বাস এবং, অবিচলিত টচ্ছা সাধারণ | কতর মঙ্গল সংসাধিত হইবে। 
0]. এই, কারাবাসের সময়েই ম্যাট সিনির 
] মনে. নব্য 

| মুল মতের উপর এই দমাজমনদির সং্থ 
| পিত হইবে, ইহার সভাদিগের পরিশ্রমের 
| লক্ষাও, উদ্দেশ্যই ব| কি হইবে, ইহার 
ট ঘটনাপ্রণালীই ব। কিরূপ হইবে, ইহার, 

[হ্ষ. বিষয়ে তাহাকে সাহাধ্য করিবার 

| জন্য কিরূপ লোকই বা মনোনীত করিতে | 
হইবে, এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের 

] বর্তমান  বিদ্রোহিদলের : কার্ধ্যপ্রণাশীর 

|| সহিত ইহার কার্যাপ্রণালী কি হত্রেই বা 
. সম্বন্ধ করা যাইতে পারে, ইত্যাদি 

|| গুরুতর বিষয়ের গঁতীর চিন্তায় তাহার 
| ৃ _দিবারজনী অভিবাহিত হইত।. . , 

তিনি এবং তাহার বন্ধবর্ম সংখ্যায় অল্প, | 

| বয়সে কনিষ্ঠ এবং ধন ও প্রভাবে দরিদ্র 

শ ছিলেন। তথাপি তাঁহার প্রীতি জন্মিল, 
| ঘেইতানীবাসীর হ্বদ় একদিন স্থাধীন- 

| | আর নামে মাতিয়া উঠিত, যে ইতালী- 

|| বাসীর, ছদয়. আজ উত্তাপ অভাবে শীতল 
| | হইয়া গড়িগ়াছে,. সেই. ইতালীবাদীর 
| হায়কে উত্তাপিত ও. উত্তেজিত করিতে 
রা পরারিলে, তাঁহাদিগের উদ্দেশা অবশ্যই 
. [খল হইবেইভালীর গরুর অর" ত 
্ ং সংসাধিত, হুইবে। : 

| 15. মি 88305. 

ইতালী” মামক সমাজ, 

0 ম্াপনের কমনা উদিত হয়। রি | 

সমাজের লক্ষ্য নির্ধারিত করিলেন। তিনি 

| 
| 

ৃ ক 0] লাখ লোক সমূহ (১) কই) রা 

ভান ২৮ ।) 

27258 

ভবাতীয় মং মস্ত মহৎ যার ক্রপাকি। ্ 
আপনার কার্যকারী শক্তির উপর অটল: ]. 

লোক সমুহের এক মাত্র ব্ল।.. সময়ের | ]. 

দুলা ব্যবধান ও নানা প্রকার বাঁধাবি. | 
পত্তিও এ বলের, খুতিরাৎ করিতে পারে; 

ন।। কার্ষের “স্পা হইলে, তখন: 

স্তাস্ত লোকে সাধারণ লোক সমূহের | 

অন্ুগমন করেন এরং ধ ধনসক্পত্তি ও মান. 

সম্তুম দ্বারা আরন্ধ কার্যের সমর্থন ও 

৯ করিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এরূপও [| 

সিটি 

সপীপীীশীশপীশস শপ ও 

কার্ষোযর লক্গোরও পিবর্ ঠগ 1যায়।, 
ইতাঁদীর অহীহ ইতিহাস ও সামাজিক | 

গঠন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া,ম্যাট্সিনি | 

একতা ও সাঁধারণতন্ত্র-এই প্রস্তাবিত 

যে শুদ্ধ ছিন্ন ভিন্ন, উৎপীড়িত ও অবনত 
ইতালীর প্রদেশ সকলেই একভা। ও সাধা-, 
রণতন্তর স্থাপিত করিবেন বলিয়া সঙ্বল্প 

করিলেন, এরূপ. নহে) ইতালীতে : 
একতা ও সাধারণতনত্ সংস্থাপিত, হইলে। | . 

ইতাঁলীর সাহায্যে সমস্ত. ইউরোপেই 1. 
একত| ও সাধারণতন্র সং থান, করা] 
তীহার চরম লক্ষ্য রহিল। ..... 7 | 
ইতালী যে এক দিন, ্ ীন হইবে | 

ইালীতে যে এক হব একতা! ও ২. 

হে 
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৭ ভার ২৮২। 1). 

..] (পরিণত, হইল। । তিনি 

| মেঘে আচ্ছন্ন ছিল; 
| কাশ এই ভাবের 
] সহসা! উজ্জলিত হইল । 

|| দেখিতে পাইলেন চিরনিড্রোখিত ই- 
রঃ তালী জগনে-উন্নতি ও ত্রাত 
1 এই নবীন, ও অভূতপূর্ব ধর্ম উদ্দবোষিত, 

করিতেছে। পূর্ব ইতাঁলী জগতত যে 

| রর প্রচার করিয়াছিল এই নব-ধর্থ্ের 
] [হিত তাহার তুলনা নাই। 

সপ 

রা 

ভাবিতে লাগি- 

বাঁছিত করিতে পারেন, তাঁহা হইলেও 

|| আপনার জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে 

ৃ করিবেন | 
এতদিন তাহার হদয়াকাঁশ চিন্তা 

আজ সেই হৃদ- 

বিছ্যাৎবিকাঁশে 

তিনি যেন 

ভাব-্ 

এ রাম_যে রোম এক দিন: জগতের 
নট অধ টা দেবতা ছিল-যে রোম এক, 

যে'রোষ, একছিন জগতের একমান্র জীবন: 
| ছিল. লেই রোমই এখন ম্যাট সিনির 
- | জীবনের উপাস্য দেবতা! হইয়া উঠিল। রোম 
] ব্যতীত জগতের শাসনভার দুইবার গ্রহণ 
ক্স আর 
টু নই তথা সী এনষাদিন অনস্ত ও সত 
রা (0. 0909, রি ্ | 

দিন জগতের এরতার, মধ্যবিন্দু(১) ছিল-_ 

কোন, 'রাজোরই ভাগ্যে বটে 

জোসেফ যিনি ও ও. নয যা ইজালী। 

ৃ 

২২৯, 

জীবন প্রাপ্ত হইয়া অতীত - জগ্রংকে: ৰ 

ম্ুরণপথের অন্তীত করিয়াছে, যেন তাহার | 

নবীন জয়পতাঁক1 সমস্ত জগতে উদ্ভভীন 

করিয়াছে, যেন স্বত্ত্ব ও স্বাধীনতার, লোত 

সমস্ত জগতে প্রবাহিত করিতেছে 1" 

ইহার প্রথম পতমের পর লোকে বং যখন | 
ইহার জন্য শোকে অভিভূত ছিল, তখনই 
ইহা আবার উঠিল,আবার বৃহত্তর আকার | 

নামি তাহা তাহার জীবন, বিশ্বাসে মান ছিল! শরীশীয সভাতাঁর গরে নর দে 
| বোম জগতের লত্যতার নেতা ছিল-_ || 

ৰ |] যেন_ইভালী যখন স্বাধীন হইবে, ইভা- | সেট সাধারণত রোষ-_সেই রোম, | 
| শীতে যখন একতা ও.  সীধারণতন্ব নীজরদিগের হস্তে যে রোমের জীবিত, 
| প্রতিষ্িছ, টবে, ভখন সেই এক, (পর্ধাবসান হয়-তিনি প্রতাক্ষ দেখিতে | 

] | স্বাধীন ও ্ বাধারণভী ইভাঁলীর কোন । পাইলেন--যেন সেই রোম, এক্ষণে নব- ] ্ 

|| নিভত স্থানে যদি তিনি তীছার কষ্ট" | 
] পূর্ণ জীবনের একবৎমরও অতি. 

ট্হি 2 রে 

০ -সাশিশিশীশিশ পাশা িলিিী্শাশাশীশিসপীসিসিপসপপিসি টি উপ ই ০০০ চি ইস স্পিন স্প্পী পিপিপি তিতা পিপাসা সপ পর ্ 7 রর 

ধারণ করিল, আবার জগতের অন্যগ্রকার (| 
একতার মধ্যবিন্দু হুইল]. এক সময়ে | 
ইহা পার্থব বিধির অধিনায়ক ছিল, ] 
এক্ষণে ইহা স্বর্গীয় বিধির অধিনায়ক হই, |. 
এবং জগতের হৃদয়ে স্বত্তবের.(১ ) পরিবর্তে; ]. 

কর্তৃব্যের (২) ভাব অষ্কিত করিল টার 

রোম যদ্দি একবার পড়িয়া আবার টো 

যাছিল, তবে কেন তৃতীয়বার উঠিবে ন না? 
তবে কেন নূতন রোম-_ইভালীর সাথা- রর ৫ 
রণ লোকের রোম-তৃতীয়, যুগের সি] 

্ ] 
করিবে না? কেন ইতালীতে বিজ্ঞ ভিতর | 

একতার ভিত্তি সং স্থাপিত ৰ টিকে না, 

করিবে: না কেন--ওুদ্ধ ব্াজিযাযে 

01) 81৮6 সে 
। রে .. 

কেনস্বত্ব ও. কর্তব্য. লায়ন বিধান: | : রঃ 
দ্বারা পৃথিবী: বর্থকে একসবে ্  ্ ডি. 



] নিকট. জানি স্কিট 

টা রর সমাজ” ১ ) এই শহাটী_  উদবোধিত 

| করিবেনা?ু এবং কেনই বা. স্বাধীন ও. . 
কউরিপের 1দনেটারদিগের হৃমিটীয় হস্তে | ১] জম. 'বযক্তিমান্রকেই তাঁহাদিগের ইহ 

| র্ (লোকের কর্তবোর উপদেশ দিবে না?. 

বা -কারাধাক্ষ আযপ্টোনীটী ও গবর্ণর কনর 
খু হার মত বিধয়ে দৈনদ্দিন বিবিধ 
| তর্ক বিতর্কের পর যাহা কিছু সময় পাই- 
| তেন, তাহাতে তিমি তাহার গৃহপিঞ্জরে, 
ঃ | বিগ এইরপু চিন্তায় অতিবাহিত ক" 

ও -রিতেন। ইহার পর নির্বাসিত অবস্থায় 

| ইংলগের ক্ষুদ্র কুটারে বসিয়া যখন তিনি ; 
রর আত্মজীবনবৃতান্ত লিখেন। তখনও এ 

এ গভীর চিস্তাসকল- তাঁহাকে পরিত্যাগ 
| করেনাই। তাঁহার জীবদশায় এই সকল 
৮১0 কারণে তীহাকে কেছ অসন্তৃবানুসীরী (২) 

0] কেহবাউন্নত্ত বলিয়া! পরিহাদ করিত। 
রি ন । কিন্ত তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তাহার 

| এই চিন্তা সকল কখনই উন্মাদধিভূহিত 
ূ 7 ৃ নহে র্ এমন দিন অবশ্যই আসিবে যখন 

আর সেগুলি প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হ হ্ইবে | 

খবাহাহউক তিনি দেখিলেন মে সকল 

টা উপায়ে ইতালীর পুনরুদ্ধার সাধন করিতে 

|| হইবে, সেগুলি শুদ্ধ রাজনৈতিক নহে, 
রে . | বরং অধিকতর 'নৈতিক। বর্তমান গবর্ণ- 

বু মেন্টগকলের উচ্ছেদসাধন বরিলেই যে 
রি (ইতালীর, উদ্ধার সাধিত হইবে তাহা তাঁ- 
| ছার, 'বিশাঁস ছিলি না| তিনি জানিতেন 

বে ইাশীর, ধিবাসীদিগর ১০০৭] ূ 
7) 88001816007, 

[কি রর ল্ফধন জী দল ]. 

(সংসাধিত হইবে না: খা. 
এদিকে যা দিবি: ইচাে গি . 

[অর্পিত হইল গবরূমে্ট কটিনের নিকট... 
যে প্রতিজ্ঞা ীধধ ছিলেন, ভাহাঙে: ঃ 
তাহার বিরুদ্ধ একমাত্র সাক্ষী লায়ন ক্্গ: ]. 

হোটেলের সেই ছগ্সবেশী পুলিশকরধর্চারী। 
কিন্ত ম্যাট্সিনির নিজের অস্বীকার এই, ]. 
একমাত্র সাক্ষর সমতুপ, সুতরাং ইছা | 
পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে পিনেটারেরা |. 
তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন, বং তিনি: . 

নবীন উৎসাহের সহিত পুনর্্বার কার্য্য- । 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন| : বস্তুতঃ ৃ 

সিনেটারেরা তীঁহাকে ছাঁডিয়া দেন, 0. 

কিন্তু জেনোয়ার গবর্ণর ভেনান্যন্, রর 
ইহাতে আপনাকে অপমানিত মনে |. 
করিয়া কালে? ফেলিসের (৩). চরণে 
গিয়া "শরণাপন্ন হইলেন । বলিলেন, 

তিনি স্বত্ং যে প্রমাণের বিষয় অবগত]. 
আছেন, তাহাতে তিনি শপথ করিম চা ] | 

লিতে পারেন যে মাটি সিনি- অপরাধী রঃ 
এবং গবর্ণমেন্টের তয়ের কারণ। ৮৪1 |] 

ফেলিস্ গবর্ণরের কাঁতরতায় মুগ্ধ: ছা: ৃ  ]. 

ম্যাটসিনির আত্মগত ব,তাহীঁর বিচারক- 

দিগের আদেশ, উহার জনকরন নশীয |. 
নিস্তনধ ক্রন্দন, সকলই - পদদলিত করি: |. 
লেন। তিনি যাটুসিনিকে ইহ র্ 

]. ২. টি | ০২ . 
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॥ নগরে অর্থবা লিপিউরিযান, উপকূলের 

্ া কোঁন স্থানে অবািতি করার আঁশা যেন 

| পরিত্যাগ করেন। আ্যাষ্টি(৯), আযকুই(২), 
]| ক্যাদেইল্স হে প্রসথৃতি ভাঁলীর তুভ্য- 
| স্তরস্থ কোন কু নগরে তাহাকে বাসস্থান 

( মনোনীত করিতে হইবে, অথবা তাহাকে 

॥ কোন অনিশ্চিত কালের জন্য নির্ববাদনে 
যাইতে হুইবে। এই নির্ধাসনের অবপান 
তাহার চরিত্র ও রাজন গ্রহ্থের উপর নির্ভর 

করিবে । | | 

কালে? ফেলিসের আদেশামুসারে সৈ. 

নিকপুরুষ দ্বারা তীহাকে জেনোয়ায় লইয়া 
যাওয়া হইত | এবং তথায় শুদ্ধ অতি 

নিকটসম্বন্ধে সন্বদ্ধ ব্যক্কিদিগের সহিত তা 

ছার সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাকে নির্বাসনে 
| পাঠান হইত । ম্যাট সিনির পিতা পুত্রকে 
শই যাতনা! হইতে রক্ষা করিবার জন্য 

[ কালে? ফেলিদের আদেশের মর্ম সেভো- 
নায় আগিয় স্বরং তাঁহাকে অবগত 
ক্ষরাঁন। 

যকাঁলে ম্যাট্সিনির উপর এই কণ্ঠোর 
[| আদেশ প্রদত্ত হয়,তখন প্যাপানো কর্শিকার 

অধিবাসী বলিয়া! এবং আ্যাঙ্কোনা(8) নগরে 
| কিছুদিন ফেঞ্চ কন্সলের পদে অভিষিক্ত 
ছিলেন বগি কারামুক্ত হন | তৎকালে 

[| সক রাজতন্ত্র গবণমেণ্টই ফাল্দকে হৃদ- 
|| যনের মহিত স্ব! করিত, অথচ তাহার 
| তোষামোদ, তাহার আদেশ প্রতিপালন 

২১০০৯ উস সি ২০ পলা পা” আস এ পট এস এপ পলা আপ ছিপ পাপা সা শর সপ বা কহ আশা শা পিসি শি শি 5 আস এ. ০৯০৯ সি 

ছে পম সপ পপ সপ পপ: ৮১ পা, আপ ৬:১১ ১ 

7) 886. 
508) হে... 
(8) 088185. 
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এবং মে ধোন প্রকারে ভাহার ষ্টিবিধান 

করিতে ক্রটি করিত না 
১৮৩১ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাঁসে ম্যটি: 

সিনি কাঁরাুক্ত হন। ইহার অন্মতিপূর্র 
ইতালীর অভ্যন্তরে বিজ্রোহ উপস্থিত 

হইয়াছিল | ম্যাট সিনি শুনিলেন যে 
নির্বাসিত ব্যক্তিগণ ইতাঁলীর লীমাঁভি- 

মুখে ধাবমান হইতেছেন এবং তথায় ফাঁন্দের || 
নৃতন গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে সাছাঘা ও | 
আঁশাদাঁন দারা প্রোৎসাছিত করিতে- 

ছেন। সুতরাং ম্যটিসিনি নির্বাসনই] 
স্বীকার করিলেন । তিনি দেখিলেন যদি | 

তিনি পীড্ঙণ্টের কোন ক্ষুদ্র নগরে 
অবস্থিতি করেন, তাহা হুইলে পুলিসের 

সতত নির্যাতনে তিনি অকর্দণ্য হইয়! | 
পড়িযেন, এবং সামান্য সন্দেহে পুনরায় 
কারারুদ্ধ হইতে পারেন। এ জন্যও তিনি 
নির্ধামনই শ্রেয়ঃকপ্প মনে করিলেন। 
তিনি দেখিলেন যে নির্বাসন তাঁহাকে | 

পুনর্বার স্বাধীনতায় পুনঃসংস্থাপিত করিবে। | 

কিন্ত তিনি তখন ভাবিয়াছিলেন যে এ নি- 
র্বামন অতি অল্পদিনস্থায়ী হইবে। তিনি এই. 
আশ্বাসবাক্যেই বিদ্বায়কালে পরিবারবর্গকে | 

সাত্বনা করিলেন। যাইবার সময় পিতাকে || 

বলিলেন--'পিতঃ আপনি কাতর হইবেন ]. 
না, আমি অচিরকাঁল, মধ্যেই স্বদেশে ||. 
প্রত্যাগত হইয়া আপনার শ্ীরণ দর্শন 
করিব ॥ কিন্তু তখন তিনি জানিতে পারি- || 
লেন না! যে,.তিনি এ জীবনের মত. টি 

পিছ দেখিতে পাইবেন না। 1, 
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কালের আহ্ান। |) 

সংসারের গাঁরে অকুল পাখারে, এদো মম সাথে নয়ন দু, টি টি ] 

এ পপি সস 

]] আহ রি মরি পি্জরের পাব, 
0 ছখের তোমার কিবা আছে বাকি, রর 
] পিষঝর ভঙ্গিয়৷ এসে! আমি ডাকি, 

ঘা না বক্লেশ। ূ ্ কেন হে বিরসী উল লা 
ঃ গেলে নাকি সখ শাস্তি সেখাকার 7. 
রব বনের ভিতরে হ কর রত বকর 2 কেন কান সতী পতির জারি 

[ শোক তাপে ল্দা জর.জর হিয়া, 
৬০০০ সস শক হর 

ডাকিছে গভীরে কে যেন কাহারে, 

ৰ জীবজত আর মানব সবারে, 

স্বপন ন্যায়। 

: শুনি সম্বোধন প্রাণী অগণন, 

| তাজিয়া আপন প্রিয় পরিজন, 

সেদিকে সঘন করিছে গমন, 
মোহিত প্রায়। 

 উরনকতজালানিঠ জবানান্রণক 

আয় শিশু কোলে ওরে বাঁছাধন ! 

লয়ে যাৰ তোরে মায়ের মতন, 

|| ছথের সং ংসারে করোনা গমন, 

| | যাঁতন। পাঁবে। 

পাঁপ তাপ সেথা ভরমে নিরস্তর, 

 ধরিলে পাইবে যাতনা বিস্তর, 
. এই বেলা এসো পবিত্র অ্তর, 

থে তে রবে। 
রর উকি অজ বচন 

র্ ৰ কেনে কুলাম্বন। এতই যাতনা, 

| গতির পীড়নে সদাই ভাবনা 

রি সংসারের তরে নাহিক সাবনা, 

হাদয়ে লেশ | 

যথায় শ্বামী। | 
এসো বিমলিন কুহ্থম রতন, টু 

লয়ে যাৰ তোর করিয়। যতন, 
এ বিরহে পাঁরি করিতে মিলন, 

একাকী আমি । 

এ পাপ ধরায় কেন হে পামর। 

সহিছ যাতন। বেদন] বিস্তর, 

পাঁপ পরশনে দেখিলে তো নর, 

কেমন দুখ? 

এসে। আমি তোমা! পাঁপ করি দুরঃ 

আনি শাস্তি স্থখ মানসের পুর, 
লয়ে যাই তথা যথা যত সুর, 

ভোগিছে সুখ । 
হিরন প্রা ফিগার 

কেনবীন হীন ছুঃখী চিরদিন, 
ভাবনায় মুখ হোয়েছে মলিন, 

ক্ষুধায় কাতর দেহ অতি ক্ষীণ, 

দারুণ টা | টা 
ধূনির ছুয়ারে যেওনাকো আর, টা 
এসে! এসে তাজি দুখের সং সার, রঃ 

আয়ে যাই তোঁমা সং নারের পার। 

সা টা 

বখারসব!; রা 
উপল 
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রঃ ভা ১২৮২, 

রম পাবে না ম্লামী হেথায় সে জাতি 

]. কেন কর তবে শরীর ধারণ? 

]. . আমি দিব তোমা গরম রতন, 
বি বিভব। 

মজিলা 

| আহা হাভোনী তুমি সংসারের তরে। 
কেন এত শ্রম কর ছুই করে? : 

| সখের বাসন থাকে হে অন্তরে, 

| যদি তোমাঁর। 

বিষয় ভোগেতে সুখ নাহি হয়, 

0 এ সিন্ধু মঘিলে হবে বিষোঁদয়। 

] এসো সুখ দিব আমি হে নিশ্চয়, 

ভবের পাঁর। 

শীর্ণ কলেবর দেহ জ্বর জর, 

ভাঙ্গ ভাঙ্গ রোগী যাতন! গিঞ্জর, 
শাস্তি নাহি পেলে ওষধি বিস্তর, 

| খুঁজিয়া ভবে । 

রোগেতে কাতর যাতনা শখ্যায়। 
| দেখিলে তোমায় বুক ফেটে যায় ] 

|] শাস্তির বাসনা যদি মন চায়, 

আইস তবে। 

] বসে সপবীণ শকতিবিহীন, 

রা এ দেহ অতি ক্ষীণ কেন হে প্রাচীন, 

|. হোয়ে ইন বহ হ আদিল, 
0. বি দেহের ভার ? 

৫ দি আমি তোমা প্রাচী পবা, 
| সবল স্গীব, নব কলেবর, 
-] . ছাড় যি এন ধর মম কর, 
আপ _ পণ গর ্ 

কালের আনান ৷ 

| ই শুন ভীম র রণ পতেরী, বাজে, 

উঠ বীরবর স্বদেশের কাজে, 

সেই যশ রহে চিরদি 

আসে বৈর দল সমরের সাজে, 

. কিনে ভঙ্ব? 
স্বাধীনতা ধন অমূলা রতন, 

গ্বাধীনত| ধন বীরের রক্ষণ) . 

স্বাধীনতা ধনে প্রাণ রর ২ 
কিছুই নয়। 

ওই সিন্ধুপারে নুবর্ণের খাঁন, 

সেথায় বিরাজে অগণিত মধি, -..... 
চল চল পারে পাইবে এখনি, 

অশেষ ধন। | 
কি ছার এ প্রাণ বিহনে সম্পদ) 

কেন তবে তুমি গণিছ বিপদ»... 
এসো লোভী মম:সক্ষে ফেল পদ।. 

হ্ৰ রাজন। : 

ওই দেখ রাজ-্বর্ণ সিং হাসন, 

চারিদিকে তার বিরাজে : রতন, 

মপগদ ্ শকতি গৌরব কারণ, 
2... সকলিতায়। |. 

এগো সিংহাসনে বাইব আষি, ৫ ৃ 
করিব তোমারে এ রাজোর স্বামী 

এ সখের তরে সকল ফারসী, রে 

| কায যার ়। : | 

এ তবের পারে যে ব বশোমদির, 

টান স্থির) 

ৃ নে দে শোনে এ এসে হলোবীর, 
লই ঘই রর নর 



| . 

1 ধনের, গৌরব ক্ছ কিছ নয়। সার্থক কবে ঘরিঘা ভোমায, রঃ 

| জনের গৌরব কয় দিন রয়? ক 

যাহাতে গৌরব দশ জনে কয়, এ উরি | 
প্র 'ভাধাতে নাই। | ধরম করছে যদি প্রাণ যায়... ৮] 

ও শের কাঁরণ সব করা যায়, | 

শের কারণ কিছু নহে দায়, 
ৃ এ এজীবন গেলে অমরত্ব পায়, 

কি ক্ষতি তবে। ্ 

_ পৃথিবীর ছুখ সব হবে দূর, 

কি লাভ হইবে-সে প্রাগ রাখায়, | | 

দেহ বলিদান ৮৮০৯৫ 

ভুরে স্থুখে। 

পুলকে পুরিবে মানসের পুর, 

ক শপ পাপ তাপ পিপাসা পা পাপপ জপ্পী পি পাপা পি 

ক্স ৪০৩০ নি শি বিনা স্পিন চিন নাম রহিলে ধরায়, ধর্মের বিজয় গাঁবে যত সুর, 

এক প্রাণে শত: প্রাণ আসে তায়; | শতেক মুখে। | 

নার» সঙ্গেতে এসে পায় পায়, শশা 000 
যশন্বী হবে। কে যাবিরে তোরা অমৃত সদনে, 

তা সদানন্দ ধাম অমর-ভবনে, 

[২ উঠ হে স্বদেশ, হিতৈ
ষী জন, 

স্বদেশের পানে কর বিলোকন, 

| .এ অবস্থা তার রবে দ্থি এখন, 
থাকিতে তুমি? 

ৰ জীবন বৃথায় দেশ যদি যাঁয়। 

আনন্দে খুলিবে হৃদয়ের দ্বার, 

,বিভুঘশ মুখে গাবে অনিবাঁর, 

কতই যাতনা পেয়েছ জীবনে, 
হে সাধুনর। 

র্মসাঁধনের পাবে পুরস্কার, 

.. বাসি / .ছ |. কর প্রাণপণ দেশের ব্যথায়, 
& ্ শট ২ 

জন্ টা মিলের জীবন্ত 
ূ পরিশি্উ । 

“. (পুর্বপ্রকাশিতের পর |). শব ছল 

| খন ন ছুই যাক্ির চিনা ও হদয়ভাব | হইতে একই প্রণালী অবলদন পূর্ব 
॥ সি যখন হারা রি বন মীমাংসায় উপনীত: হন তখন [| 

| নী তি র.! উভগ্নের যিনিই কেন জেখনী ধারণ করুন] 
তম না, বিষয়টা যে: উভয়ের “মা র্ বের ক্ষ]: 

্ | তথিষয়ে আর জন্দেহ নাই। রচন! বিষয়ে |. 
] যখন তীহাযা উদ একজ এক পে যার হার অংশ আপ্প, চিন্তা ঘন হার . 



|| আই স২। . জন্, ই নন মিলের জী ॥.. ২৩৫ 
'ছ] শত ৪৪ ঠাক ওক চিরররকত 8৪ হাটি চর ৯৮৭ হউক চাও জঙচ৪৪ 2৬৮৮৬ কঙজডত। ১০ ক৯ উকিল এ জগ 

অংশ অধিক ধকতর বর হতে পারে। ব্রা হইতে ৭ অসং খখ্য মিজু গু. উদাহরণ 
ক্ষিস্ত ষে রচনা, ও চিন্তা উভয় বুদ্ধির'ফল) | আহরণ করিয়া ইহাতে সঙ্গিবেশিত 

||. তাহার কোনু অংশ একের কোন্ অংশ বা | করেন এবং ন্যায়দর্শন স্যন্ধে মিলের || 
| অন্যতরের, তথিষয়ে নির্ণয় হওযী দুরঘট। | মতের সম্পূর্ণ অমোদন করেন। নার- |. 
_দেইন্সপ কিবৈবাহিক জীবনে, কি ৬ৎ- ( দর্শন বিষয়ে মিল্ কমৃটটের নিকট হইতে || 

1 খূর্ধবর্জী ব্ধ্বকালে, মিলের নামে যে: সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হন || . 
সকল পুক্তক এরচারিত হয়, তাহা তীহার | নাই। তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ | 

| ও তদীয় পত্ধীর বুদ্ধির ফল। তীহাদি- | সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তিনি কমূটের পুস্তক | : 
গের প্রণয়ের পরিণতির সহিত . তৎগ্রকা- ; দেখেনও নাই। এই জময়ে. কম টের | 
শিত পুস্তকসকলে তাঁহার পত্থীর অংশ; “সিষ্টেম, ভি ফিলসফি পজিটিবের" | 
ক্রমশই পরিবর্ধিত হয়। কোন কোন : গ্রথমভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিত্ব। | 

[স্থলে তদীয় পড়ীর অংশ নির্বাচিত কর! মিল্ও তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথমভাগ |. | 
যাইতে পারে; তীহাদিগের উভয়রচিত | সমাপ্ত হওয়ার পর, এই পুস্তক খানি | 

৷ পুস্তকদকলে যত কিছু বহমূ্য ভাব, যত | প্রাপ্ত হন। তীহার ন্যারদর্শনের পরি- 
কিছু সুন্দর অবয়ব--যাঁহা দ্বারাই সেই | শিষ্ট লিখনকালে ?এই পুস্তক হইতে তিনি 
পুস্তক সকলের এত গৌরব ও এত কৃতকা- | অনেকউপকার গ্রাপ্ত হন। |. 
ধর্যত,--যাহাদ্বারাই, দেই পুস্তক সকল অর্থনীতি ও অর্থবাবহারবিষয়ক গ্রস্থের ]. 
হইতে জগতের এত অসংখ্য: শুভ সংঘ- ; “গ্রমজীবী শ্রেণীর সম্ভাবিত ভাবী অবস্থা” |. 
টনা--মমন্তই তদীয় পদ্ধীর বুদ্ধিমূলক। | (২) নামক অধ্যায়ট সম্পূর্ণরূপে তদীয় |. 
অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার-বিষয়ক ত্দীয় গত্বীর রচিত। প্রথম হস্তলিখন কালে জি 

1] গুস্তকেই সর্বপ্রথমে তাহার পদ্থীর মস্তিষ্ক ; এই অধ্যায়টা, একবারেই ছিল না। 
| বিশেষরূপে পরিচালিত হয়। ন্যায়দর্শন গ্রন্থে | কিন্তু তাহার পরী এরূপ অধ্যায়ের আব” 
|| রচনার সুক্মতাবিষয় ব্যতীত অন্যকোন বি- শ্যকতা নির্দেশ করায় এবং এরূপ একটা | 
| যয ভাহার পরীর সাহাযা গৃহীত হয়নাই। | অধ্যায় ব্যতীত এ গ্রন্থ খানি অনপূর্ণ রঃ 
বিখ্যাত দার্শনিক বেইনই খা একমাত্র | থাকিবে এন্ধপ বলায়, মিল. ভার |. 
বাজি যাহার নিকট, হইতে মিল, ন্যায়- পুস্তকে রই অধ্যায়টা সং খুয়াজিত: করিতে রা 

|| রন সে বিশেষ সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া- *বাধ্য হইয়াছিলেন।- এই. স্ধ্যায়ে যাহা ] রা 

ছিলেন।, পুস্তক খানির হস্তিপি মুদ্রা কিছু:নিধিদ্ধ হইয়াছে, সেযমন্তই হদীয় || 
| যন্্ে প্রেরিত, হওয়ার পূর্বে উপরিউজ পরীর উত্ভীবনা।: অধিক: ভাষাপর্য- 
রা থা, হস্তে. ব্রত, হয়].. নি (2) 106 00805. রা রং 0০ 
ক 13510-7 টি 

্ঃ রা শি পক্তলি ক ৪ সিন 

রে ১ রা 



'ি ১4৪৪০ রঙ পাক রমই৯৮৪ খিএডজত "পপি 

| স্ব অনেক সমন হই অরে উৎ- 
| পাদন(১) ও. বিতরণে (২) যে কি 
| গ্রভেদ ভাহা পূর্বে কোন অর্থনীতিজ্ঞই ; 
|] নির্দেশ করিতে পারেন নাই । যে সকল 

| নিয়ম বারা অর্থের 'উৎপাদন ও বিতরণ 
|] নিয়ন্ত্রিত হয়, তীহাদিগের মতে সে, সম- 
সই গ্রান্কতিক মানবী ইচ্ছা তাহাদি 
| থকে নিয়ধিত বা! পরিবর্তিত করিতে 

| পারে না।  তদীয় পড়্ীই সর্ধপ্রথমে এই 
0] দূতন মত আবিষ্কিত করেন যে, যে সকল. 

অর্থের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত 
রর হয় তাঁহ! প্রাক্কৃতিক বটে; কিন্ত যেসকল 

নুমদ্বার। 

|| নিয়মদ্বারা অর্থের বিত্বরণ নিয়ন্ত্রিত, দে 
: | সকল প্রায়ই মানবী সৃষ্টি । এই শোঁধাক্ত 

| নিয়ম গুলি মানবী ইচ্ছাও সমাজের আব- 

| শ্যকতান্থুমারে নিয়মিত ও পরিবর্তিত 
|| হইতে পারে । এই ভাব মিলু সর্ব, 

0 গ্রথমে দেন্ট সাইমোন্রিয়োদিগের নিকট 
| হইতেই প্রাপ্ত হন কিন্তু তাহার পীর 

রি | উত্তেজনাতেই ইহা তাহার মনে সজীবতা 

| ধারণ করে। সংক্ষেপতঃ তাহার পুস্তকের 

ূ | [যে অংশের সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের সম্বন্ধ 

| সেই ট্কুই তাহার নিজের অবশিষ্ট 
এই মকল 

| কারণে মিলের ইচ্ছা, ছিল যে পুন্তকখানি 

1] জায় পরীর নামে. উৎসরগক্কত করেন 
রি কিন্ত তাহার পরী এন্সপ ইচ্ছা করিতেন, 

পু না যে তাঁহার বিষয় লইয়! বিশেষ ম 

এই, জন্য | 

| সমন্তই' তদীয় গড়ীর। 

| খান্দোলন উপস্থিত হয়।, 
(1) :০08006) 
(9). 1015030509৮, 

হেরি 
পালক পনির করন কর পা 

। 

তিনি বযাপরে বার: লী ্ 

কয়েক খণ্ড বাদে অন্য পুস্তকগুলি আপ- 

নার নামে উত্দগীরুত করিতে দেন নাই। 

ভাদ্র ১২৮২ রি | 

-মির্লের বৈবাহিক জীবনের গ্রারস্ত 

হইতে শেষ কালের মধ্যব্তি জীবনে ছুইটা- 
প্রধান ঘটনা সংঘাত! ইয়-_একটী তাহার 
পীড়াবিষয়ক অপরটী ইত্ডিয়া হাউমে তাহার: 
কর্ম বিষয়ক। প্রথমতঃ তিনি এই জময়ের 

মধ্যে একবার পিত্রাগত(১) পীড়ায় আক্রান্ত 

হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য প্রায় ছয় 
মাস কাল ইতালী, সিসিলী এবং শ্রী গ্র- 
ভৃত্তি নাঁনাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন । 

দ্বিতীয়তঃ তিনি ১৮৫৬থুষ্টাবে ইত্ডিয়া হাউ- 

সের করেপণ্ডেন্ন্ বিভাঁগের সর্বোচ্চ 

পদে অভিষিক্ত হন। এই বিভাগে তিনি 

অন্ন ত্রয়স্ত্রিশৎ বৎসর কর্ম করেন। 

তিনি এক্ষণে যে পদে অভিষিক্ত হইলেন 

তাহার নাম ইওিয়া করেস্পণেন্সের 
| পরীক্ষক (২)। ইষ্ট ইত্ডিয়। কোম্পানির 
অধীনে সেক্রেটরীর পদ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা | 
আর উচ্চতর পদ ছিল না । যতদিন এইপদ | 

প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিনই মিল্ ইহাতে | 

অভিষিক্ত ছিলেন। কিন্ত তিনি, অধিক] 
:দ্রিন এই পদে অভিষিক্ত. থাকিতে || 

পারেন নাই। তাহার এই পদে প্রতি-: | 
[ষিত হওয়ার ই বৎসরের. অনধিক 

কাল মধ্যেই ইষ্ট ইয়া 
সহিত এই পদের _ভিযোধান_ | হয রা |] 

কোষ্পানীর | ৃ 

৫9 3675016- উর, পা 
নও নি টা /% বুক] 

রং 
না হু , টড ঠা . 8. | 



্ খাত নন নিপা মিটার 
| পর ১৮৫৮ খুষ্টাবে প্রধান মন্ত্রী লর্ড 
1 গাাষ্টীনের(৩) পরামর্শে রাজী ভিক্টোরিয়া 

| শ্বইন্তে ভারন্বর্ষের শীদনতার গ্রহণ 
করেন । মিল ভিন্ন আর সকল রাজনীতি- 

0 জ্ঞেরাই তৎকালে. বিশ্বাস করিয়াছিলেন 

যে রাজীর হস্তে ভারতবর্ষের শাসনকার্ধ্য 

|| অধিকতর সুম্দররূপে নির্বাহিত হইবে। 
মিলের বিশ্বাস স্বতন্ত্র ছিল। তিনি জানি- 

] তেন যেরাজ্জী, তদীয় মন্ত্রিসত| (৪) এবং 

গালিয়ামেন্টেরঃনিকট জবাবদিহি করিতে 
হইবে বলিয়া ইঞ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
যতদুর সতর্কতার. সহিত ভারতবর্ষের 

[ শামনকাধ্ধ্য নির্বাহ করিতেছিলেন, রাজীর 
| কর্মচারীরা সে সতর্কতার সহিত কখনই 

|| ভারতবর্ষের শাঁসনকার্ধ্য নির্বাহ করিবেন 
ন|। তাহাদিগকেও রাজ্জী, তদীয় মন্ত্রিসভা 

এবংপার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে 
হইবে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনকাধধ্য 

| সম্বব্ষেকোন অত্যাচারনিবন্ধনপালি গ্লামেন্ট 
কর্তৃক তাঁহার! পরীক্ষা স্থলে আনীত হইলে, 

রাষ্ী তীহাদিগকে সমুচিত দও হইতে রক্ষা 
্ করিবার জন্য যেনান। চেষ্টা করিবেন তদ্দি- 

] ষয়েআঁর সন্দেহ নাই । হেষ্টিংনের পরীক্ষা(৫) 

ক্ষালে বিটানীয়, গবরণমেন্ট তাহার প্রতি 
কোন প্রকার, পক্ষপাঁত প্রদর্শন করেন 

রি নাই। 'ভীহাকে উচিত দঞ. হইতে রক্ষা 
| করণেও গবরর্মেন্টের ফোন, স্বার্থ ছল 

(8 ) 8) 1০ গা 
্া গা 10120], 
১ [ও ০ পাপন রি 1 

না।, জে পালিয়ামেন্টও জাতক ূ 
পরীক্ষার বিষয়ীভূত: করিতে বিদ্দুমাও । 
সস্কুচিত হন নাই। কিন্তু এক্ষণকার ভারত- 
বর্ষীয় গবর্ণর 'জেনেরাল রাজ্তীর, প্রতিনিধি। | 
সুতরাং পালিগ্ামেন্ট কোন. অপরাধে || 
তাহাকে পরীক্ষা স্থলে সহজে আনয়ন || 
করিতে সাহমী হইবেন না। এই সকল; 
কারণে মিল, স্থির করিলেন, যে এখন 

হইতে ভারতবর্ষে অরাজকতা অতিশয় 
প্রবল হইবে। এই. সকল, কারণেই | 
তিনি ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব 
রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াঁ- || 
ছিলেন। তাহার “ রেগ্রেজেপ্টেটিব্ ] 
গবর্ণমেপ্ট” (১) নামক পুস্তকের. পরি-. 
শিষ্টে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বাপক্ষ্যে | 
তল্লিখিত আবেদন পঞ্রাদিতে হার চা ৃ 
বিশেষরূপে পরিবাক্ত আছে |) ৰ 

, যাহাহউক এই খটনায় উর, দিক |. 
বরং উপকারই হইল। বিদায় দানের | 
সময় গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণস্বরূপ 'াহাকে . 

গ্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন | লর্ড ষ্টান্লে 
(২) রাজীর. অধীনে: সর্বপ্রথম, ভারত- |. 
বর্ষের সেক্রেটারি-অব. স্টেটের ( ৩) পদে ৰা 
অভিষিজ্. হইলেন । লর্ড রানলে ভারত": 
বর্ষীয় সভায় আসন গ্রহণ করিবার, জন্য | 

মিলকে অন্ভরোধ  করেম।.: (কিছুদিন ন] 
পরে সভার মভাগণও পুনর্মার প্রস্থাব ১, .. 

করেন | কিন্তু ছইবারই মিল: অস্বীকৃত |. 

পাপা 

0) নিরবের ও 
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ন। | রাজীর অধীনে ভারতবরধর শাসন 
রে যে সকল নিয়মাবলী, গ্রতিটিত 

1] হয়, মিল. দেখিলেন তাহা হইতে কোন 

| করিয়া তিশি ভারস্ের কোন মঙ্গল সাধন 
| করিতে পারিবেন এরূপ আশ! নাই; 
0. অথচ তীছার অমূল্য পময় বৃথা অভি- 
| বাহিত, হইবে। তাঁহার অনুমান ব্যর্থ 

|| ছয় নাই। রাঁজীর অধীনে ভারতবর্ষের 
1 শাসনপ্রণালী পর্যালোচনা করিয়া, এই 
0] অস্বীকার জন্য তাহাকে কখনই অন্নতাঁপ' 
| করিতে হয় নাই। 

[ তাহার এই কার্ধযলিপ্ত (১) রা 
] অব্যবহিত পূর্ববর্তী ছুইবংসর কাল ধরিয়া 

| তিনি ও তদীয় পড়ী তাঁহার “লিবাটি 
00২) নামক স্বাধীনতা! বিষয়ক গ্রন্থের 
| রচনায় নিমগ্ন ছিলে্। মিল ১৮৫ 

0 খৃষটাবে উক্ত বিষয়ে একটা ক্ষুন্র রচনা, 
রঃ | করেন । ১৮৫৫ ু ষ্টান্দের জানুয়ারী মাসে 

|] রোষনগরীর'ক্যাপিটলের (৩) সোগান- 
0 মার্গে আরোহণ কালে, এই প্রবদ্ধকে 

একখানি রস্থরূপে পরিণত ক্বরিবার ইচ্ছা 

| আর.কোন গ্রন্ই এই খানির ন্যায় এত 
| নততর্কতার সহিত রচিত ও. পরিশোধিত [ 
রর হর নাই। তীয় ছন্যান্য গরসথের ন্যায় 
ঢু ভি হস্তলিপি ছুইধার, লিখিত, হর 

পপ শশা নাল ত ল্পাশা 

॥ 1. 089, 
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0] তীয় মনে সর্ব প্রথমে সমুদিত হয়। মিলের 

আজ ১২২. 
উাররজকর। কঙক্রকত। পাস পদ] 

কিন্ত অমাধা রর মা নায় রক লিখ. 

রর নের পরই ইহা ুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয | 

ইতে € মাই। ইহা গরগ্ এই এর্েরহস্তলিপি | রি 
-] গুভফলের আশা করা যাইতে পারে না। 

. ]ক্থতরাং রাজ্জীর অধীনে কার্য ্বীকার 
খানি অনেকদিন পর্যন্ত ত্ীহাঁদিগের || 
নির্কট ছিল ।, তীহায় ছুইজনে বারবার. 
ইছার আদ্যোপার্জ 1 এ 

প্রতিবার ইহার শ্রাত্যেক: পদ্দের ও | 
প্রত্যেক বাক্যের দৌষ গুণ বিচার | 
করিতেন তাহাদিগের : এরূপ সঙ্ধল্ল | 
ছিল যে. ১৮৫৮--৯ থৃষ্টাব্বের শীত 
কালে__ইষ্ট ই্ডিয়া। কোম্পানীর কার্ম্য 
হইতে মিলের অবস্থত হওয়ার অব্যবহিত 
পর বৎসরে,__তীহার! দুইজনে ইউরোপের 

দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া বিশ্রাম সুখ অন্গু- 
তব করিবেন এবং সেই লময় এই গ্রন্থের 
চরম পুনঃপর্য্যবেক্ষণ (৪) সমাপ্ত করি | 

বেন। কিন্তু মানবজীবনের ন্যায় মানবী 
আশাও অনিতা । তাহার! ছুইজনে 

“পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে মণ্টপিলিয়ার (৫) 
নগরে গমন বরিতেছিলেন, এমন সময়. 
পথিমধ্যে আযাভিগৃনন্ (৬) নগরে পলো: | 

নরী কন্জেদ্চন্ রোগের. (৭) নাসিক | | 
আক্রমণে তদীয় পড়ীর মৃত্যু হইল, এবং || 
সেই সঙ্গে তাহার এজীবনের সমস্ত আশা | 
তিরোহিত যি 1 শি হি । 

1 রান কা 0) 0725 9111 গি । 
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-] আঙিন ১২৮২ 1. টি 

ৃ ইিহাসবেত্া ডো সাহেব সাহার ভারত- 

| বর্ষায় ইতিবৃত্তে বলেন £-.“নগর মধ্যে 
0] যখন এই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতে- 

] ছিল তথন দিল্লীর দ্বারনিচয় অবরাি 
| ছিল। সুতরাং কিরদ্দিবস মধ্যে দিল্লীতে 
| অগ্রকষ্ট উপস্থিত হইল, দিন দিন ক্রমে 

[| মহত্র লোক দুর্তিক্ের করাল কবলে 

পতিত হইতে লাগিল। মাদির-সা 

| নগরবাসিগথের আর্তনাদে বধির হইলেন 

কিন্তু মানবসমাজের সকল ছুঃখেরই সীম। 
অ।ছে? দারুণ দুর্ঘটনা! মধ্য হইতেও 

|| অচিরাৎ এমত একটি বিষয়ের অভ্যুদয় 
হয়, যাহাতে সকল কষ্ট নিবারিত হয়। 

পেই বিষম ছূর্ভিক্ষ দময়ে "টুকী” নামক 
|| তাৎকালিক কৌন নুপ্রমিদ্ধ কুমীলবের 

| সন্দাশয়তা ও অন্থুকম্পা ন৷ হইলে দিল্লী- 

[| বাসিগণ একে: একে সকলেই কালগ্রাসে 
[| নিপতিত হুইত।. টুকী, নাদির সার 
|| লমক্ষে আদেশ- ক্রম কোন নাটকের 
|| জন্দর অভিনয় দেখাইলেন। নাদির-দা 
| সেই অভিনয় দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া 
| অতিনেতাকে সধ্যোধন পূর্বক কহিলেন 
] ট ভুমি অভিযচি মত আত্মপুরস্বার প্রার্থনা 

রা কর। টুকীর সদয় তখন. জনসমাজের 
ছুঃখে কমান, করিতেছিল। তিনি প্রণি- 

. পাত পূর্বক কহিলেন, রাজদ্। দি, প্রসম্ন | 
রত হইয়া থারেম, অনুমতি, করুন: দিীর। 

টনি 1. 

ক্ষ 

তদ্দিকে প্রবাহিত হইঞ! নিকটস্থ জনপদ | 

। মধ্যে নগরের অন্নকষ্ট বিদুরিত হ্টল।»শত 

সিংহদ্ার বিদুক্ত হয়, তাহা হইলে শত | 
সহত্র লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে? তদীয় 
প্রার্থনান্নসারে অনতিবিলম্বে দিল্লীর দ্বার-. | 
নিচয় বিমুক্ত হুইল. অমান জনআ্রোত 

মধ্যে প্রবেশ করিল। অনতি দীর্ঘকাল 

মহত লোকের একদা প্রাণ রক্ষ। করা 
সকল অভিনেতার তাগো না ঘটুক অভি-. 
নেতৃগণ মনে করিলে যেছুর্ভিক্ষ অপেক্ষাও 
সামাজিক গুরুতর  অনিষ্টের গ্রতীকার: 
করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই 

 আগ্তি কালি ধাঞ্জার পরিবর্তে নাটকা-: 
ভিনয়ের প্রমোরেজিউ্নত বঙ্গীয় সমাজকে ৃ  ! 

অধিকতর আকৃষ্ট দেখা যায়! 'ইহাতে | 
বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে নেই সমাজের || 
রুচি কিয়ৎ পরিমাণে মাজ্জিতি হইয়াছে।, 
বাঙ্গালী, ইন্দিয়গ্থখের স্থানে মানসিক |. 
সুখের রদাাদন করিতে শিখিতেছেন |. 
এজন্য রঙ্গদমাজে একটি নৃত্তন ব্যবসায়ের | 
দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে।: যাত্রাওয়ালা- || 
দিগের পরিবর্থে অভিনেতৃদলের : উদয় || 
হইতেছে | এই, অভিনেতৃগঞ্ বাবসারী ্ 

হউন, - -যাত্াওয়ালাদিগের অপেক্ষা 

ইহাদিগের, কার্য অতি. শুকুতর 'জন- | 

মমাজের ছদয়: (ও মনের সহিত: ইন, 
দিগের। স তখন সেই দমাজের কেবল, 7. | 
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 মোদ উদ করাই ইহাদিগের কারা 

| নছে। যে অভিনেতৃদল কেবল জনসমা- 

(জের প্রমোদ উৎপাদনের দিকেই লক্ষ্য 
| রাখেন, তাহারা স্বকীয় বাবসায়ের গুরুত্ব 

| খেল, না, এজন্য এ'কার্ষ্যের ভার গ্রহণ 

বা করা তাহাদিগের কর্তা নহে। হুখন 
[রাকাতে ব্যবসারী হইয়! পড়েন খ্েং 

| বদ অর্থলোভী হয়েন তখন তাহাদি- 
| গে হস্তে এই গুরুতর ক্ষার্ধ্ের ভার 
সুসম্পন্ন হওয়! স্ুকঠিন। অভিনেতৃদল 

0 হশিক্ষিত, এবং মার্জিতরুচি এবং নিতাস্ত 

| সাবধান না হইলে তীহাদিগের বাবসায় 
|| বিশুদ্ব ও সুন্দরভাবে কখনই চলিতে 

|| পারেন! । ক্রমে ক্রমে এ বিষয় অধিক- 

তন্স প্রতিপন্ত্র হইবে। 

 সাহিভাসংদারে নাটকীয় সাহিতোর ৰ ূ 
যে একটি.বিশেষ ধর্ম আছে, অন্য ফোন 

পা উন 8 

মধাবর্তী আর একটা লোকঞ্জেনীর আরশ. 

শ্যক হয়? ইহা ক গ্রকানের ভাব ও. 

ওজন (£ ৯ জকি তক ভাজ জাপা পাব ঝডবং ৮5 

 উৎসাহিত,এবং গ্রমোদিত করা যায় তাহা 
“দেখিবার ইচ্ছা জন্মে । এই জন্য অভি | 

নেতৃুগণের ্ট্টি। এই জন্য নাটকীয় |. 

দাহিত্য খ্রস্থকার এবং সাধারণ সমাজের | 

করিত্ব সমাফরূগে প্রক্টন করেন. এবং 

প্রকৃত অভিনয় দ্বার! গ্রন্থপ্রতিপাদ্য : বিষ- 

য়ের যতদূর ফলাফন প্রত্যাশা! করা যাইতে 
পারে তছুৎপাদনে সচেষ্টিত হয়েন | নাট- 

কীয় সাহিত্য যখন সমাজমধ্যে এতদৃয় 
আলোচিত হয়; যখন তদ্দারা সমগ্র জন- 

সমাজ বিচলিত, উৎসাহিত, আকষ্ট | 

এবং প্রমোদিত হয়; তখন সেই 

সাহিত্য কেবল জনসমাজের সাহিত্যমধ্যে 
গণনীয় এমহ নহে, তাছা জনসমাজকে 

পরিচালন এবং প্রণোদন করিবার 
সাহিত্যের সে ধর্ম কাই । নাটকীয়, পক্ষে মহান্্র এবং প্রধান সাধন বলিয়া ৷ 

| যাহিতা, সমাজ মধ্যে যেমন আলোচিত | ধর্তবা করিতে হইবে। অতএব সেই | 

| হ এমত আর কৌন সাহিত্য হয়: সাহিত্যের গুরুত্বাতিমান যে অধিকতর || 
|| না | অন্যান্য সাহিত্যে গ্রশ্থকাঁরের সহিত ; ৃ 

|| পাঠকের. সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। অন্যান্য সাঁ- 

|| হিচ্ছে য়ে পরিমাণে পাঠকের সংখা! বৃদ্ধি 

] হইবে, সেই পরিমাণে তাহার আলোচনা 

0 হইবার, সম্ভাবনা 1. সে স্থলে: গ্রন্থকার 
] সথস্থিরভাবে ধীরে 'বীরে পাঠকের সহিত; 

| সন্ভাধণ করেন। তগ্কার যতদূর কার্য 

] ছয়, সেই পরস্তই শেষ কিন্তু নাটকীয় 
| |হিত্যে কেবল 'অধ্যয়নে শেষ হয় লা। 

চা | সেই অরীত বিষয়ের .আডিনয়. (করিতে 

' পারিলে, জন, 
চাপা 

তাহা অবশাই স্বীকার করিতে হইবে। 
এই সাহিত্য জনসমাজের মহ্থাস্ত্র বলিয়া ] 
গ্রতভীত হওয়াতে অভিনেতৃগণের ..বাব- | 
সায়কেও অতি উচ্চ এবং গুরুতর বলিয়া | 
অগত্যা স্বীকাঁর করিতে .হইতেছে।...আ- || 
ভিনেতৃগণ এই সমস্থ দংস্থাপিত, হা ]. 

নকল সময় কি. আপনাদিগের অবস্থার ৃ 

ৃ গুরুত্ব বুঝিতে গায়েন? অয নেক দল জানেন, ্  

না, তাহাদিগের প্রকৃত ন | সথ কর্তব্য: 
(কি যাহার এই কর্তৃবা এবঃ অবস্থার 

মা কে কিরূপ বিচলিত, রি |. গুরুত্ব সম্যক্. চু উগমনধ করিতে পারেন, ] 

কন বার কারক ও” পা একক 

চে ক স্পা কাশী 



এসপি 

রর আখিন ৯২৮২, না 

তাহায়ই বরের কয় পরিমাণে 

| কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরেন। অভিনেতৃগণ 

এই সন্ধিস্থলে পরিস্থাপিত হটয়্াছেন ব- 
| লিয়া তাহাদিগের উপর সাধারণ" সর্বজন. 

| রই. দঁষ্টি রহিক্পাছে। 'নাটককার শ্ববীয় 

কল্পনা ও কবিত্বের সম্যক পরিচয় এবং 

ৃ  বিক্ষারণের জন্য অভিনেতৃসমাঁজের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করিয়া! রহিয়াছেন। সাধারণ 
জনগণ অভিনেত্ সমাজের রুচি ও তাহা- 

| দিগেরআশা ও প্রবৃত্তি যাহাতে... সম্মার্গে 

দিগের প্রত একদৃষ্টে ঢাহিয়। রহিয়াছে ন। 

তীহাঁরা অভিনেতৃগণের উপর স্বর্ণবর্ষণ 

করিতেছেন, কিন্তু অভিনেতৃপমাজ হইতে 
যাহা ফিরিয়া চান, ভাহ! রাশি রাশি সবর্ধে 

| প্রদান করিতে পারে না। সাধারণের 

|| রুচি যদি কোন পক্ষে দুষিত হইয়া থাকে, 
সামাজিক নীতির যদি অবনতি হইয়া: 

| থাকে) প্রবৃত্তি যদি কলুষিত হইয়া থার্কেঁ, 

[আশা দি নীচগ্গামিনী হয়! থাকে, 
| দেশের আচার ব্যবহারের যদি সংস্কারের 
0 আবশ্যক হইয়! থাকে, আমোদ সহকারে, 
| অলক্ষাভাবে এবং বীর ধীরে সেই রুচি, 
|] লীতি, শর্ত এবং আচার ব্যধহারের 
| উদ্ঘতি সাধন: করা  অভিনেতৃদমাজের 
| কর্তব্য। শুধু ইহাই নহে, সাহার সমুদয় 
ও জনসাধারণকে মানবীয় খে দুঃখী করেন; 

রা সমস্ত জনদযাজকে 'আমবঙ্গাতির ঘনিষ্ট 
| স্ব -আবন্ধ'করেন) 'মানবপ্ররূতির উচ্চ- 

পরিচালিত ও নিষ্মমিত হয়, তজ্জন্য তাহা" 

0] তর শজি.ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিরা প্রতি- 
খা টি ছাদ: যে ডিবির অভ্যন্তরে চি, হি. 

স্পা পপ 
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চাবি দিহিত আছে? তাহারা পথ রবী] 

হইতে মানবের চক্ষু শ্বর্গের দিকে লইয়। 

যান) তখন মানব আঁপন: দেবভাক || 
উপলব্ধি করেন) তখন মানব একদ | 
জীবনের উচ্চ অধিকার ও উদ্দেশ্যের এতি || | 

লক্ষ্য করেন) একবার অনস্তের প্রতি তা. 

হার দৃষ্টি পড়ে; ভাবেন জীবনের সার্থকতা | 
লাভের জন্য এবং মানবনামের গৌরব ৃ 

স্থাপন জন্য, তহিক সকল যন্ত্র এবং 
ছুংখভোগণ্ড শ্রেয়স্কর । যখন অভিনেতৃ 
গণ দর্শক ও শতৃবর্গের নয়ন হইতে অশ্রঃ- 
ধারা আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন কি 
মার একবার সেই দর্শকমণ্ডলী -মিজ্রতা | 

এবং ভ্রাতৃসন্বসধীয় স্ুত্পে আবদ্ধ হয়েন না? 

অভিনেতৃগণ যখন মানবহ্ৃদয়কে নাঁনা 

ভাববেগে সঞ্চালিত করিতে পারেন, তখন 

তাহাদিগের হস্তে কি প্রভূত শক্তি ন্স্ত 
নাই? এই শি সদ্ব্যবহার এবং কুব্য'. 
বহারের উপর অভি উনেতৃসমাজের দায়িত্ব ও: 

প্রয়োজনসিদ্ধি কি নির্ভর করিতেছে না? 
সময়ে সময়ে এই শক্তির কুব্যধহার- 

জনিত কুফল নিবারণ জন্য রাজশাসনের ও. 
আবশ্যক হইয়াছিল। গ্রীস এবং. 
ইংল্ডের ইতিবৃত্ত তাহা ৮৪১ | 
করিয়। দেয়। এ 

জনদমাজের উপর যখন আত ৃ 
লীর এতদূর প্রভাব, জনসমাঁজের সহিত 
তাহাদিখের যখন রত শবনিষ্ঠ সন্ধঃ, 
তখনসেই বমাজরপ রস বিশেষযণে | 
অধায়ন : করি হার দোষ শপ, 

নত থু বব সমাক্রপে | 
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|| শলেচন করিয়া দেখা তাহারিগের 

] নিতান্ত কর্তব্য । 

জর ৬৩ চান হজ এজ & ৮৮ ৪৬৪ এজি 

পপর করিয়া উঠেন এমত কখনই প্রত্যাশা 

| রা যায় না। . এই গুরুতর ভার ফীহা- 
দিগের উপর নান্ত আছে, তাহারা যদি 

সকলেই নিতান্ত অর্কাহীন ও কর্তবান্তান- 

|| ব্রিহিত হন, তাঁহা হইলে নাটকাভিনয় 

ফল উৎপন্ন হয় তাহ! তনায়'সে অন্ুমিত্ত 

| হইতে পারে। “যাহারা অভিনেতৃবর্ের 

নেতৃত্বতার গ্রহণ করিবেন, অনুন তাহারা 

সুবিজ্ঞ ও কর্তব্যস্ঞানসম্পন্ন না হইলে 

] সে অভিনেতৃম'নী দ্বারা যে রঙ্গভূমি পরি- 

স্থাপিত হইবে, সে রঙ্গভূমির কল ষিত 

আমোদ ও অভিনয়াদি কেবল অম্গলই 
[| প্রমব করিতে থাকিবে | জনসমাজমধো 

যাহাতে এরূপ রহতূমিক্ীতিষিত না হয়, 
|| াহাকরাই কর্তৃব্য। কারণ তদ্দার! সমাজের 

| ইষ্ট নান হওয়! দূরে থাক, বরং তরুণ" 
বয়স্ক গণকে কেবল দুষিত আমোদ প্রমোদ 

ৃ এবং, ত্রমশঃ পাপপথে. প্রবৃত্ত করিতে 

| খাকিবে।.. সে রঙগহৃমি যাহাতে ত্বরায় 
উৎদন্ন হইয়া যায় তাহার চেষ্টা করা জন- 

ডে সনের নিতান্ত কর্তব্য? ূ ৃ 
| কিন্তু যে চারগবর্ণের নেতৃগণ কর্তব্য. 

টি [বিষ নহেন, যাহারা স্বকীয় কার্যাভারের 
গৌরব বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাহা, । 

| দিগের দ্বারা যে রুমি প্রতিষ্ঠিত, ছয়, 
সে, ভূমি কেবল 

| বদন . 
বাজাজ ঞল। এটির র5 ৪ তক তক 

কিন্ত এত. গুরুতর 

| বিষয় যে অভিনেডুদলের সফলেই স্ু্- 

আশি ১২৮২ ঃ 
মকর 

শিক্ষা ও. নাজাত স্থান। আজ ]. 

নেতৃবর্ণ সমাজের প্রবৃত্তি 'অভিরুটি |. 

পর্য্যালোচনা করিয়া যে প্রকার নাটকের |. 
অভিনয় ঝারেন, তাহাদিগের : প্রকৃতি ও - 
ধাতু খুঝিয়া নাটকারগণ নাটক প্রণয়ন: ্ 
করিতে উদ্যত হই ইকো, র্গভূমিতে উপ- 
স্থিত হইয়া সমাজের রুটি শিক্ষা করিয়া ]. 
ষাষ্টবেন। এবং সেই শিক্ষাভূমির উপর 
নাটকের কবিত্ব ও কল্পন! সংস্থাপিত 

করিবেন । কি গ্রন্থকার, কি সাধারণ, 
জনগণ, উভয্ন শ্রেণীর লোকমগ্ডলীকে 
পরিচালিত, গুমোদিত এবং নিয়মিত করা | 
রঙ্গভূমির কার্ধা। যে উভয়সন্কট সন্ধিস্থলে ] 
রঙ্গড়মির নেতৃগণ. অবস্থিত, তাহা ] 
তাহাদিগের অগ্রে হদয়ঙ্গম হওয়া অন্ঠযা- || 
বশ্যক। তৎপরে সেই হৃদ্বোধের সহিত 
আপনাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য 
করিয়া লওয়া উচিত । | 
/ অভিনেতৃগণের কর্তব্যাকর্তবা অবধারণ র্ 
করিতে হইলে, দেখ! উচিত অভিনয় | 
কার্য্যের উদ্দেশ্য কি?নাটক রচমীর | 

অবধারপ 

1. থে উদ্দেশ্য, নাটকীয় অভিনয়েরও সেই. র্ 
| উদ্দেশ্য। মানব মনে ভাবোদ্দীবন করাই, | 

| ইহাদিগের উদ্দেশ্য । যে নাটক অধায়ন ]. 
করিলে মানবমনে কোন একটি সংস্কার | 
অথবা ভাব চিরমুক্িত হইয়া না: যার, রঃ 
্ নাটক বৃথার রচিত, হইয়াইে। সে সে]. 
নাটকের কিছুই কধিত্ব নাই।- অভি: | 

,] ভান পুস্তলা পাঠে কাহার, হারে না |: 
পরম পরিশুদ্ধ | ্ 

| [মোদের স্থান:মছে, তাহা সূরবর্জ ই: সরলতা, এবং, ১8 চিফিত রর 

শহুস্তার চরিত্র ও সেই ললনারদের 



্ (জি হইয়াছে বলিয়া ্রন্থকার অভিনেতৃ- 
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র হইয়া যায়? উত্তর রমিত লীত। 

ও 'রামচন্দের, চিত্র কাহার না হাদয়ে 

া চিরকালের জন্য সেই নাটক-মধায়নের 

ফল-স্বরূপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে? 

এষ্টরূপ একমাত্র বা ততোৌিক ভাঁবৈর 

[উদ্দীপন যখন. নাটক' অধ্যয়নের ফল. 

জি 54৪৮৪৪৭$ উ: (উজ 3. 

| স্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই উদ্দী-. 
পনাকে. অধিকতর প্রবল করা অবশ্য 

অভিনয়ের প্রয়োজন বলিয়া গণনা করিতে 

হইবে | যদ্দারা দর্শকগণের মনে কোন 

একটি ভাব উদ্দীগিত হয়, কোন সংস্কার 
বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং কোন চিত্র 

| উজ্জলরূপে অস্থিত হইয়া যায়, তাঁহাকেই 

বাস্তবিক নাটকাভিনয় বলে। যে নাট- 

কাভিনয়ের পরিণামে হৃদয়ে কোন সংস্কার 
উদ্দিত, না হয়, সে স্থলে হয় নাটকের, 

না হয় অভিনয়ের ক্রাট অবশ্য শ্বীকার 

করিতে হইবে । এজন্য অনেক ময়, 

দেখিতে পাওয়া যায়, যে অভিনতৃগন' 

| প্রয্বোঙ্জনসিদ্ধ হইল না বলিয়া গ্রন্থকারকে 

| অপরাধী করিতেছেন, অথবা অভিনয়ের 

| গণের উপর সমস্ত দোষারোপ করিতে- 

'ছেন। 1 কোন স্থানে অন্তর পক্ষের কোন 
স্থানে া উভয়, পঙ্গেরই ক্রি পরিদৃ্ট হইয়া 

(খাঁকে। অতএব গ্রন্থের দোষে যেমন 
[| অভিনয় বিনষ্ট হ়,তক্রপ অভিনয়ের দোষে 
ৃ ুগ্ষ্ও কলদ্বিত, হইতে পারে। এজন্য 

“| অভিনয়ের ফলাফল, কি গ্রন্থ কি অভিনয় 

উভয়েরই উপর নির্ভর করিতেছে । সুতরাং 

সুগ্রন্থ নির্বাচন করিয়া শির ক্ষরা 

টকাতিবর 1. 
»ধ ইহ ৩০৬ কিন করনত এ ক জরা ৬৬ । 

লেস ০০০ “কলা জর লাজ জজ 

কজন একটি প্রধান কর্তব্য | 

বলয়! প্রতীতি হইতেছে । ] 

প্রস্থ নির্বাচন দি ব্যাপার ] 
নহে। ইহাতে অভিনৈতৃগণের ' বিলক্ষণ |] 
বিচারশক্তির আবশ্যক করে । দেশ, কাল, 
পাত্র বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের নির্ববাচন 
করা আবশ্যক। নহিলে উৎকৃষ্ট ্স্থ | 

হইলেও তাহার অভিনয়ে কোন ফলো: 

দস হয়না। অনেক নাঁটক আবার. এরূপ 
আছে, যাহার আদ্যোপান্ত 

নির্দোষ, অথচ অভিনয়ের শেষে কোন 

ফলোদয় হয়না! অথবা অণ্ডভ ফলের উদয় 
হয়। কোন কোন গ্রন্থের ছুই এক স্বল ; 
পরিত্যাগ করিতে হয়। এবং ছুই এক 
স্থান পরিবদ্ধিতগ করিতে হয়। এই 
কার্যে অভিনেতৃগণের যে প্রকার বিচ" ] 

ক্ষণতাঁর আবশাক করে.তাত] অনাপ়্াসেই 
অনুমান বরাদাইী পারে। সবহাদদিগের ] 

নিজে নাটক রচন। করিবার শক্তি আছে, । 

ধাহারা হুবিজ্রহার সহিত নাটকের গুগা- | 
গুণ বিচার করিতে পারেন, এপ বাতি 
ভিন্ন অভিনয়ঘোগা গ্রস্ অনা কেহ নি নির্বা- |. 
চন করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব] | 

পাত্র বিবেচনা করিয়া তবে, অভিনয়ের ূ 

অধাক্ষতায় ভার তাহার হস্তে সমর করা]. 
বিধেয়। ূর্বকালে গ্রীস এবং 

তখন নিজে শ্স্থকারগণ অভিনয় শিক্ষা- . 

দিবার ভার শ্রহণ করিতেন, তখন নটিক-] 
কারগ্ণও অভিনয়ের আবশ্যকীয় নানা, 
বিদাু টা থাকাতে সেই র্ধাভারের .. 

সফল স্থানই |. 

ইংলওে . 
নাটকাচিনয়ের হুখ্যাতি ছিল, কেন? 



. | ক্ধপে নির্ভর করে। 
|| অভিনয় করা অভিনেতৃগণের স্থগ্রধান 

২৪৪ 
পপ কক 

| উপজেনী পরের. 

|| দেখা যায় না, সুতরাং অভিনয়ের অধা. 

| ক্ষার উপযোগী হইতে পায়েন না। | ন 
0 যাহা হউক এই অধাক্ষভার গুরুতর 

্ কার্ধাভার' যে. এক জন স্ুপঙিত ও. 

|| বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত থাকা নি" 
| তাস্ত আবশ্যক, তাহাতে আর কোন 
ক সন্দেহ নাই।! 

| প্রস্থ নির্বাচিত হলে, অভি 

|| গুণাগুণের উপর তাহার ফলাফল সম্পূর্ণ 

নাটকের যথাঁধথ 

র্ কর্তব্য । কারণ যথাযথ অভিনয় ন! 

|| হইলে অভিনয়ের প্রয়ৌজনসিদ্ধির সম্তা- 

[| ধন নাই। এক্ষণে, অভিনয়ের গুণা-$৭ 

1 নির্দিষ্ট করিতে পারিলে তবে প্রকৃত 

| অভিনম্ন কি. গদার্থ, হার স্থির' কর 

। যাইতে পারে। 
| অপ্রক্কত বিষয়কে গর্ত ও প্রত্যক্ষ 

1 প্রতীয়মান করাকে. অভিনয় কহে। 

|| অভিনয বস্বারা. দর্শকমণ্ডলীর মনে. এ 

) প্রকার ্রাস্তি উৎপাদন করা! চাই, যেন 

| তাত মশস্ত-বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে 
সংঘটিত হইয়া যাইতেছে। ন্উৎ্কৃষ্টতম 

0 কৃতিয কার্ধ্ের গুণাগুণ এই যে, তাহার 
| কতিমতার অন্কভব হন) কৃত্রিমতাঁর 
0] অন্থভব হইবে আর ভ্রান্তি থাকে না। | 
 [ন্ানতি বিনষ্ট হুইলেই সমস্ত ইঞ্জাল বিনষ্ট]: 
. | হয়। দর্শকমণ্ডলীকে : এই : ইন্দজ লে ও 
ঞ বিগ ব কাকে  নাটাবিজম এ :কছে হে যে হইলে, যথাযথ মিন হ্ইবেও বর .. 

রাকা ৮ রক রা রাড জরবরিত ও ও ৯০০ পক 

| পদাদে, এই. 

হইবে, সেই-পরিমাণে সেই অভিনয়ের | 

সুণাগ্তণ প্রতিপাদ্দিত হইবে। যেখানে] 

ট্যবিত্রম রা সেখানে অভিনসও [| | 

১১০০০ 

এক্ষণে শরথকার- রি 
| গণকে ত্র নানা: বিদ্যায় পারদর্শী | 

করিলে, "দর্শকবর্গের মনে নাট্যবিভ্রম 

উৎপাদিন্ধ হয়। এক দিকে অভিনয় 
দর্শকগণের চিত্তভাঁব ও. 

প্রবৃত্তি, এই উভয় পদার্থের উপরেই || 

৪ বিন ৮ জনও ডিএ ৪৬ক৩$ 

সর্ধান্ুন্দর | |. 

উৎকৃষ্ট হয় নাই... আঁ 

নাটকাভিনয় পরীক্ষা 

অভিনেতৃগণ অভিনয় কা্ধ্য সুসম্পন্ন 

অন্যদিকে 

নাট্যবিভ্রম নির্ভর করিতেছে। অপ্রকৃত 
বিষয় প্রক্কৃতবৎ প্রতীয়মান. হইলেও || 
তাহা সম্পরপে প্রক্কত হইতে পারেনা) 

|' তাহাতে 

হইবে, যাহাতে অপ্রক্কৃত পদার্থকে প্র- 
কৃত পদার্থ হইতে প্রতেদ করিয়া দিবে | 

অতএব দর্শকগণকে অনেক স্থলে কণ্পনা” - 

এমত ক্রটিসকল.: অবলক্ষিত 

টি 

| আহিল হই, ঢা 

টার্ম লা 

যেখানে”: _নাট্যবিদ্রম | 
অসম্পূর্ণ সেখানে অভিনয়ের সকল অঙ্গ-] 

এর নাট্যবিভ্রমই চা 
করিবার প্রধান ॥ 

সাধন। কিন্তু এই নাট্যবিদ্রম কিরূপ | 
উৎসাদিত হয় তাহা বিচার করা কর্তব্য। 

শক্তির প্রয়োজন, করিতে হইবে |. .দর্শক- |. 

মণ্ডলীর কল্পনাশক্তি যে পরিমাণে কার্য 
করিবে, যেই পরিমাণে ক্ত্িম গদর্থকে 
্রন্কত বলিয়া উপলান্ধ হইতে থাকিবে ।]. 
যে. পরিমাণে অন্থুমানের.. 'ক্রটি হই বে, 

সেই পরিমাণে কৃত্রিমতা গরতীত হইবে । | 
আবার প্রক্কতিবিস্তষঈ-. উৎকর্ষ এবং বা. 

'অভিনয়োপযোগী নাটক, নির্বাচিত. না 



ক বিশ্রম জন্মেন/1. 

! াখিন সা 

[| দর্শকমগ্ুলী থে পরিমাণে প্রকৃতির সহিত 
1 প্ররিচিত, আছেন) দেই পরিমাণে ভ্রান্তি 

রঃ উৎপাদিত হইবে । কৃতি বাহার! ভাল 

|| বেন, ভীহাদিগ্ের নিকট উপ 
|| বিষয়ের যখাযণ অভিনয় হইলেও নাট 

. এজন্য ৭ 
|| অপেক্ষা অভিনেতৃগণের অধিকতর প্রকৃ- 
|| তির সহিত পরিচিত থাক! .আবশ্যক। 

|| অভিনয় পরীক্ষায় নাটক প্র্গিপ্ত 
| হইলে, তবে নাটকের গুণাগুণ উজ্বলরূপে 
| প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকাশ্য অভি- 
1 নয়ের পূর্বে, অভিনীত নাটকের দোষ 

[| সমূং পরিত্যক্ত না হইলে অভিনয় কালে 
| বড় বিরক্তি ধরে। যে যে স্থুলে গ্র্কৃতি- 
| ভগ্ঘ হইয়াছে, অভিনেতৃগণের সে সকল 

স্থল প্রাকৃতিক করিয়া ওয়া উচিত। 
|| কিন্ত তা বলিয়া বাস্তবিক গ্রক্কৃতি-বিশুপ্ধ 
| স্থানকে বিকৃত করা নিতাস্ত অবর্তব্য। 

] অনেক অভিনেতৃগণকে সেরূপ করিতে- 
[ও দেখা যার। অনেকে নাটককে এক্ূপ 

ৃ ] বিরত 'আঁকায়ে অভিনয় করেন, যে 

| আহাতে গ্রস্থকে নিতান্ত অপমানিত করা 

] হা বাহ হুতরাং ং অভিনয়ের প্রতি অশ্রন্ধা 

]. জ্রিখ্যাত গ্যারিক ইংলততীয় 

রন বসার: 'ধ্যক্ষতা, গ্রহণ, করিবার 
| পূর্বে সে উসপিয়ারের নাটক সমূহ 
1 ধিকৃত. আকারে. মভিনীত. হইত । 
রা  ্যারিকের সময় মি গেক্ম খা ৰ সপিক্জার, কৃত] 
1] নাটকের সমগ্র" ক্চনার অভিনয় আ.- ) 

টাকি ।. 

. 0] সম্ব: মাহির হটে না . এমত ত স্থলে! 
+৯০ ০০০ এ৪%৮৪5৪৪৪০ 5৪৪৪৮৪৪৪৪০ কডকরজজক3 ৬ ৪৪৬ ৬৫৪ তত জব ৮৯৯ 

ধা নাটককারকে শুন্ূপ রথ ও অহন 
করিতেন, যে ' তিনি - তাহার নাটকের 
বিকৃতি সাধনে ভীত হুইতেন। সেক্স, 

পিয়ারের খুণগ্রাহিতাই গারিকের প্রধান 
গুণ ছিল। গুণগ্রাহী ছিলেন বলিয়া! এবং |. 
মানব-গ্রকৃতির ভাব বিলক্ষণ বুঝিতেন 

বলিয়াই গ্যারিক সেক্দপিয়ার কৃত নাঁট- | 
কের যথাযথ অভিনয় কার্ধো ভূতকার্ধ্য | 
হইয়াছিলেন। অতএব যে অভিনেতৃগণ, | 
বাহা এবং মানব প্রকৃতির ভাব বিলক্ষণ || 

বুঝিতে পারেন, হারাই "যথার্থ ভাবের, 
সহিত অভিনয় করিতে পার়েন। অনাথা 

অভিনয় কার্য হ্সম্পূর হয় না|... | 
নাটাবিভ্রম উৎপাদিত. করিতে হইলে 

যথাধথ অভিনয়ের আবশ্যক। অভিনয়ের |. 
ছুইটা প্রধান অঙ্গ দৃষ্ট হয়। কোন নাট-..| 
কাতিনয় সদর্শন করিতে হইলে একদা || 

এই ছুই দিকেই ,শুরুগণের দৃষ্টি পড়ে। | 
দৃশ্য এবং কাধ্যাভিনয়। দৃশ্যপট, দুর | 
হইতে রঙ্গভূমির বাহা দৃষ্য, 'আঅভিনেতৃ- 

গণের বেশভৃষা, বয়স এবং জানি, প্র ] 
ভবৃতি কেবল চাক্ষুষ বিষয় সমুদয় দৃশ্যা- | 
ভিনয়ের বিচার্ষ। ভাঁবব্যগ্রক অঙ্গ-ভঙ্বি 
এবং কথাবার্তা প্রভৃতি কারধ্যাভিনয়ের রা 
বিষয়। এই ই বং বিষ এক্ষণে ভাবে এ] 

গ্রকৃতের, হিস প্রক্য 
যত নি হইবে; সারা 
মাণে পূর্ণ হইবে পু মনে . 

দত ! 

হার ॥ হু ্ রা হ 1:75. রা রে 
। ্ ৰং * রে ই... ০8 

ণ রঃ 
23৪ রিয়ার প্র ্ % রা রি ৮ া ্ 

৪,... 17. - তি এ 2. রর রি 554 র্ 

রঃ রদ ছং ছে 1. ৪ 
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টি লজ ও ৪ হন্দউীডজ ক কক ৪৪ কও পাক করাই ক ও ররর 

] বসে, আকারে, বেশ য় এবং ক, 
. ধ্বশিতে যতদুর সেই সংস্কারের নিকটবর্তী 

০] স্থান পরিদৃশামান করিতে হইবে পরি- 

ইত যেন তক দেখায়, তজ্জন্য ত্রুটি 

[ নেত্বগণেরও শিক্ষমণ যথাদেশে সম্পন্ন 

ভূমিতে গ্রবেশ কর এবং তথা হইতে 

|| ভক্টিতে গ্রবেশ এবং নিক্ষ,মণ করা যায় 
|| তাহা. কার্যাভিনয়ের বিষয় । প্রত্ুত। 

[| কেবল দর্শনশক্তির যাবতীয় বিচার্ধয বিষয় 

ৃষ্ঠাভিনয় সম্বন্ধীয় | নাটক যখন অধ্যয়ন 

[| করা যায়, তখন দৃশঁভিনয়ের সমস্ত বিষয় 

|| কল্নাস্থানীয় থাকে, কিন্তু সেই কল্পনাকে 

[| হইবে তখন তাহাকে যথাসাধ্য সেই 
দু কল্পনার অনুপ করিতে না! পারিলে 

্ দৃশ্যাতিনক তৃপ্ডিকর হয়না, সুতরাং 

ৃ নান আননও টা 

| হয়না। . 

] ুশাতিন অপেক্ষা কারিম অতি 

| গুরুতর ব্যাপার। নাটকীয় ঘাক্তিগণের 

|] চর এবং সবাদয়ভাব কথাবার্তা, অঙ্গ 

- কারধ্যাভিনয়ের বিষয়. ূশ্যাতি- 

বা ] 
বু চি কত ৮১৪৪ কর রত ৪1৬৪৯ ৯৪ ওচাত টা ০94 কপির কপ 

মামব, আত্ম-বিষয়ে 
এমত. আর কিছুতেই, নহে। আত্ম... 

বাহীত "অপর. যাবতীয় পদার্থ. হিষয়ে: | 
মানবকে বিশেষ জানী ও. পরিচিন্ত বোধ ও 

হয়। ততদূর. নাটাবিভ্রম সঞ্জাত হয় | যে. 

ঘা] প্রেক্ষিত চিত্র দ্বারা সেই গ্কানকে দূর হ্- 

| হইলে নাটাবিভ্রম বিনষ্ট হয়। অভি 

হওয়! আবশ্যক | যথাদেশ হইতে রশৃ- 

[ নিষ্কাস্ত হওয়া দৃশ্যাভিনয়ের বিষয়, যে 

অবস্থার মানবপ্রকৃতি 
করে, মানবহৃদয় কিরূপ ভাব, 

করে, তাহ! সাধারণ জনগণের নিকট 
প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হয়| মানব, | 

অপর সকলই অন্্করণ করিতে পারেন, | 

“কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় আপনার ভাব যথা- 

যথ অন্তুকরণ করিতে হইলেই তাহার. 

[যখন বাহ্যাবয়বে' পরিদৃশামান করিতে 

্ ব্ এবং ভাব ভঙ্গিতে যথাযথ গ্রকটন | 

. 
] খণ্ডন, ও আনুলায়িত, করিতে জানেন না 

এরই লা কাধ্যাভিনয়" দর্শনে লকলের 

প্রগা় অভিনিবেশ জন্মে ।- কার্যযাভিনয় 

৫ বাভাষিক রড. (১ শিয়া 

রর ৫ কট লোকে বরং কল্পনা দ্বারা বি, 
টু পরিমাণে মরণ করিয়া লইতে; গারেন। | 
|| কিছ বারধযািনযের খরতি। চিশ্ লিনা ২ 

আনি ১২৮২] 

ক্করিয়। ভিন শন করিতে টপ | 
যেমন. “অনভিজ্ঞ 

হয়। কিন্তু তিনি ধন জাত্মপ্রকৃতি। 
সংদ্ধে কোন কক্পনজিদ্বা অনুমান করেন: 
দেই স্থানেই তীহার যত. গোলযোগ ও. 

প্রমাদ উপস্থিত হয়। মানব, পৃথিবীর 
1 সমস্ত পদার্থেরই প্রতি নির্ণয় করিতে 

সমর্থ, হইয়াছেন, কেবল আত্মপ্রক্কতির.] 

সর্বপ্রকার ভাব তাহার জ্ঞান ও প্রতীতির 

তত আয়তে আইসে.নাই। বিভিগ্ন 

কিরূপ '-কার্য্য 

. ধারণ 

বিপদ. ঘটে । সফলে তাহা. বুঝিয়া 
সম্পর করিয়া উঠিতে, পারেন না] 

আবার অভিনয় যথাযথ হইলেও অনেক ণ 

সময়ে দর্শকমণ্ুপী তাহ! ঠিক. বুঝিয়া 
উঠিতে পারেন না; বাস্তবিক মানবের | 

নিকট মামব নিজে: একটি (বিষম: পরে 

লিক|।, মানর প্রকৃতির ছটিল, গ্র্থ সকল 

শি] হি 

রি ূ 

৩০০০০ এসপি 
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্ নাটকাডিনয়। নি ক মি 

অহতৃত বইতে থাকে লোকের মনৈ কি রে গুণের র সমাবেশ আছে এ এবং ংকি কি 
তত আনন্দের উদয় হুয়।' কার্ধ্যাভি- পোধই: রা. বিষিশ্রিত আছে, এই সমস্ত 

] লয়ে সঙ্গে সঙ্গে -দর্শকগণ নিজ অস্তরেই | বিষয় মনে মনে সম্যক পর্যালোচনা! 

[যেন সকলই অভিনয়, করিয়া যাইতে. | করিয়! নাটকীয় বাক্ির চরিত্র অনুক্ধপ, 

ছেন। কারণ মানবের জন্য মানবের ! ৷ আন্ুমান ও কণ্পন! করিয়া লওয় অভি-, 

| সঙাস্ভুতি অতি প্রগটতর | এই সহান্ু-'  নেগ্ছাঁর প্রধান কর্তব্য । এই কপ্ত ব্য 

1 ভূতিসত্ভূত ছটলে দর্শকগণ কল্পনাবলে : ৷ সাধন জন্য তাহার নাটক খানি আদ্যো-. 
 নটকের ধাঁবন্তীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী । পান্ত ভালন্নূপে অধ্যয়ন করা 1 উচিত। 

ৰ ৷ আত্মস্তাগ্য বলিয়া অনুমান করিয়া লয়েন। ৷ অধায়ন করিলে তিনি আরও দেখিতে 

ণ তখন আম্ম-আঁভান্তরিক সেই কাল্পনিক পাইবেন, তাহার পাত্রের সহিত নাটকীয় 

0 অভিনয়ের সহিত রঙৃমির প্রতাঙ্গীডৃত : অন্যান্য পাত্র ও পাত্রীর কি প্রকার সন্ব্ধ। 

অভিনয়ের ভূলন! করিতে থা-কন। যে ৷ এই সধ্ন্ধ জান! নাথাকিলে কোন্ পাত্রের 

] থানে সাদৃশা উপলব্ধি হয় সেইখানে | সমক্ষে কি ভাব ধারণ করিতে হইবে 
1 আনন্দ। অন্যথা, বিরক্তির উদয় হর। ; অভিনয়কালে তাহার ঠিক অভির ঘট 
] অতএব কারধ্যাভিনয়ের প্রশংসা ও গৌরব উঠে না। | 

র [| দশকগণের সহানুভূতি ও মানবগ্রন্ততি- । কো, ব্যপ্তি কিরূপ চিত, তাহা 

| বোধের উপর ' অনেকাংশে নিভ/র করি-। নির্বীত হইলেই থে হইলনা, অভি- ]. 
| তেছে।, | |  ল়ের আদি অবধি, শেষ পর্য্যন্ত সেই | 

.. নাটকীয় বাতির চরিত এবং, হৃদয়- বাক্তির চরিত্র ঠিক রাধিয়! অভিনয়: করা 

| ভাবের অভিনয় ভেদে কাধ্ধযাভিনয়ের 1 উচিত। অভিনয় কালীন একই চরিত্রের 

এই দ্বিষিধ অঙ্গ |. এই ছুই অঙ্গের অভি, ধদি শানা স্থানে অদঙ্গতি ঘটে তবে আর 

নয় শ্বতত্ত্রনহে, একত্রই প্রার্শিত হয় পাত্রকে বরাবর ঠিক রাখা হইল না, | 

অতএব ইহাঁদিগের ভেদ কেবল কাল্পনিক: একের চরিত্র অভিনয্ধ করিতে করিতে || 
এবং বিচারের জন্য। '.. :. : অন্র চরিত্র অন্ঠিনয়: করা হইল। |. 
যে বাক্তির চরিজ্র যাঁহাকে অভিনয় ৰ এপ্রকার ন্টরিত্রভঙগ : দোষ কার্ধ্যাভিনয়ে 
করিতে হইবে, তদ্বিষয় তাহার বিলক্ষণ নিতান্ত নিম্মনীয়। এনা, নাটকীয় ব্যক্তির] 

[| আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। নাট- । চরিত্র কিধপ তাহা স্বরণ. রাখিয়া সর্বদা |. 

| কের মধ্যে রস্থকার, সেই, ধ্যক্তিকে কি! সাবধানে অভিনয় করা উচিত। ০] 

|]. ভাবে: াজাইয়াছেন, সে; ব্যক্তিকে ক্ষি। এই, চর়িঅ-ভঙ্+দোষ হয়, . অভিনেতার || 

্ প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তিনি | অনভিজ্ঞ না, হয়..ভাহার আবিস্ততি | : 
কি: সের লোক, সাহার, চরকে একদা ] হইতে সা হয যিনি. নাটকীয় 1. 

সপ শি পপিটিল শাশপীল পপি পা পাপা 

পপ সপ পা 

ক 
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0 নয় প্রদর্শন করিতে আগিয়াছি এনপ 

পাত্রের চরিত্র ভাল পুরি গার না, ও টক প্রকটিত হয় না।, অনেক: ৃ ]. 
হার দেচরিত্র অভিনয় করা+ উচিত | সময়ে আপনাকে সলজ্জ জান হয়তরাং | 
মহে | অনেকে, মনে করেন তাহার! সুম্তপদ সন্ধুচিত হইয়া! আইসে।. কে যেন | 

| একজনের চরিত্র ভাল বুঝিয়াছেন বলিয়া, ; আমার কার্ধ্য দেখিতেছে, কি মনে করি- | 
| নাটকীয় অন্যান্য ব্যক্তির চরিত্রও তজপ ; তেছে, এই ভাবনায় অভিনয়কার্ধ্য যথেচ্ছ পা 

| প্লুবিতে গারেন। এজন্য ন| জামিয়া | নির্বাহিত হয় না। ভলটেয়ার কোন | 
-গুনিয়া, চরিত্রের কপ্পন ভালরূপে ঠিক ; ন্টাকে অভিনয় ধা ফিতেছেন। এমত 0] 
না করিয়। সাহসপুর্ব্বক অজ্ঞাতকুলশীল | সময় নটা বলিল, «এননপ করিলে লোকে | 

| জনের চরিত্র অভিনয় করিতে যান। ; আমাকে যে ভূতে পেয়েছে বলিবে।” | 
স্থতরাং অনভিজ্ঞত। নিবন্ধন সর্বস্থানে | ভল টেয়ার উত্তর করিলেন--““ষাহাতে 

চরিত্র সুরক্ষিত করিতে পারেন না। | তোমাকে লোকে যথার্থই ভূতে পেয়েছে । 
আবার কেহ কেছ এক নাটকের মধ্যগত | বলে তাহাই আমি চাই” এই কথার 

ছুই বা ততোধিক বাক্তির চরিত্র অভিনয় মর্ম স্মরণ রাখিয়। অভিনেতৃগণের রা ॥ 

করিতে যান, স্তরাং অনেক সময়ে এরূপ ; ভূমিতে প্রবেশ কর! উচিত। আমরা | 

| আত্মবিস্থৃতি ঘটে যে কাহার কি প্রকার চরিত্র | অনেক অভিনোকে নাটকীয় ম্বগত | 
তাহা ঠিক রাখিয়া ররাবর অভিনয় করিয়া ; বাক্যাবলি এব্দপ ভাবে উচ্চারণ করিতে | 
যাইতে পারেন না। এতত্বাতীতচরিত্রভঙ্গদোষ। দেখিয়াছি, যেন তাহার শরোতৃবর্গকেই । ূ 

অন্য প্রকার আত্মবিশ্বৃতি হইতেও সমূত্ততু ; সন্বোধন করিয়া অত্যন্ত পাঠ আবৃতি 
হইতে দেখা যাঁয়। বাস্তবিক অভি-। করিতেছেন । 

ও নেতার আঁমবিস্থৃতি দুই কারণে জন্মিয়া | অভিনেত! যে চরিত্র অভিনয় তে, 

|| থাকে । অভিনেতা কখন কখন আপ- | আসিয়াছেন, তাঁহ! ভুলিয়া! থাক অন্য- | 

| নাকে এতদূর ভুলিয়া থাকেন যে, আমি ৰ বিধ আত্মবিস্থৃতির কার্য্য। নাটকের ছুই. ূ 
| শ্রোতৃবর্গের সমক্ষে অভিনয়. করি- | তিনব্যক্তির চরিত্র অভিনয় করিতে গেলে || 

ও তেছি, . এবং অপরকে আমার অভি- | যে এই প্রকার আত্মবিস্ৃতি ঘটিবার কি. | 

প্রকার বস্তাবনা! তাহা পূর্বেই উল্লিখিত: ৰা 

হইয়াছে । যে সময় এক জল অভিনয় [| 
করিতেছেন, র্শকমণ্ডলীর ন্যায় অন্যান্য: ] 
উপস্থিত অভিনেত্গণ তখন যদি অভি" পি 

নয়কারীরই .. কার্ধা দেখিতে: থাকেন, ূ 
অবিচলিতভা বে ভাহারই কথা শুনিতে | 
র থাকেন, যেন, ছাদিগের নিজের ক্ছিই। রে 

| জ্ঞান হয়, সেই এক প্রকার আত্মবিস্বৃতি |. 

| দর্শকমগ্ুলীকে অভিনয় দেখাইতে আদি 
|| লাই, কেবল, স্বকার্ধয সাধন করিয়া, 
্ 0 খাইতে, এরূপ, সং সকার ও গ্রতীতির ও 
|| সহিত অভিনয় না করিলে সকল সময় 
| | অভিনয়ের ার্ঠাগুলি রত? বিফ 
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বিবিধ া্বিশ্ম তিন ঘটে এনপ সাবধান 

|| বিশ্বৃত হইলে তাহাদিগের নিজ নিজ চরিত্র) হওয়া উচিত। 

ক্ষত হইবার সপ্তাবনা থাকে না।। 
॥ যাহা হর যাহাতে অভিনেতূগণের এই ! 

ক্রমশঃ | 
নি 

টি ০২৫ ০:০০ মা শী 

ধম্মনীতি। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধ । 

আমর! পূর্ধে বলিয়াছি জাতীয় চরিত্র | 
ধর্মনীতিতে স্পষ্টর্ূপে প্রতিভাত হয়। 

| তন্নিবন্ধন পরলোকগরায়ণ ও মুক্তিমার্গা- 

স্থুমারী ভারতে বৈরাগ্যই চরম লক্ষা প্রফুল্ল 
চিত্ত ও গরম্পরান্ুরক্ত ফাদ্সে পরোপকারই 
প্রধান উদ্দেশ্য এবং বাণিজ্যাশ্রয় ও 

ধৈর্যাসম্পন্ন ইংলণ্ডে সমাজের হিতানুষ্ঠানই 
| পরম ধর্ম বলিয়া, পরিগণিত হইয়াছে। 

আমরা আভাস দিয়্াছি যে সদসদজ্ঞানের 

উৎপত্তি বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। 
বেস্থাম্ মিল, প্রভৃতির মতে হিতাহিত- 

জান হইতে, ভূয়োদর্শনবলে সদমদ্জ্ঞানের 
]। উদ্ভব হয়) কোমতের মতে উপচিবীর্য 
ৃ বৃত্তিই ইার মিদান। এডাম স্মিথ, 
হার্ট ম্পেকগর। ডারউয়িন প্রীতির মতে 

[| বমবেদনা, তি হইতে, কর্তাকর্তবোর 
ঃ (উৎপত্তি হ হয়।  এতভিন্ন আর একটি মত 
1 আছে, তাহার উল্লেখ করা উচিত। এই 
ৃ | মত পূর্বে ইউরোপের সর্ব (সমাদৃত: ছিল.) 

 ধুনাও, সর্বাপেক্ষা গ্রবলভাবে প্রচলিত 

ঙ 

1 আছে। এতয্তে: মান: লোকের | ২ প্রি হার চি রঃ রর 

স্বাভাবিক, মনোবৃত্তিবিশেষের পরিণাম বা 
ভুয়োদরশশনের ফল নহে। যেমন ক্ষুৎপি- 

পাসা প্রভৃতি নিরুষটবৃত্তি মঙ্গুযোর প্রকৃতি, 

সিদ্ধ; তন্দরপ ধর্গ্রবৃত্তিও শ্বতঃসিদ্ধ | 

তবে যে সংসারে কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে 
এত মতাস্তর দৃষ্ট হয়, তাহা! কেবল শিক্ষা 

ও সংস্কারের ফল। এই গ্রবৃত্তিটিকে ইং" 
রাজি ভাষাতে 0০880906 অথবা 11011 | 
80186 বলে? বাঙ্গালা ভাষাতে “ন্মুমতি” | 

ব। “কর্তৃব্যজ্ঞান”, বলয়! ইহার নামকরণ | 
হইতে পারে। সদমদ্জ্ঞানের উৎপত্তি 

বিষয়ে আরও অনেক মঙভেদ আছে, 

কিন্ত তৎমত্ত লোকের নিকট সমাদৃত | 
হয় দাই; সুতরাং এলে পিতা | 
হইল। ্ |... 

আমরা ্রথম প্রবন্ধে সহিদ কর্ত- |. 
ব্যাকর্তব্যের নির্ধারণ বিষয়ে অনৈকোর | 

উল্লেখ করিয়াছি এবং বেস্থাম শিষোগা |. 
তাহার, কিরূপ, সামঞ্জসা করেন, তাঙ্গাও 

নি্দিশ করিয়াছি: | যাহারা কর্ব্য্ঞানকে | 



0 ধর্ম গ্রচলিত। তন্নিবন্ধন ধর্মপুত্তক দ্বারা 

ভন অপ 

৯৬১৯৩ ৪ ৪৩ ৪৬ ৪ জল ভর 2 

ঘ কে গে অনৈক্র বার যা কিন্ত নীতিহিষক ক নীম রা 
[| নির্দেশ করিবেন, কিন্তু কিরূপে সু | সার্থ তিনি এই: নৃতন মতের উন ] 
অট্নক্যের পরিহার হইতে পারে, তাহার (করিয়াছেন | ৰ 

0 কোন সমাধান করিবেন না। অবশ্য স্পেন্সর বলেন “কোন: কট কাধ 

|| তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ধর্মশান্ত্রের উচিত কি অনুচিত কাছা নির্দা রণ কারি | 
|| দোহাই দিয়া! কাঁটাইতে পারেন। কিশু ; বার নিমিত্ত বিতধাা, ফেবুক্তিও তর্ক] 
| কথা এই হইতেছে, দেশকাল পাহ্রতেদে ) অবলম্বন করেন,” ভাই! কার্ষে্যাপধায়ক || | 
[| ধ্মশান্পের ব্যখ্যা পৃথকপৃথক্ হইয়া থাকে, ; বলিয়া বোঁধ হয় না। তাহারা সিদ্ধান্ত ৰ 

সুতরাং ধর্থশীস্ত্রের শাসন অনিত্য, তাহা ; করেন, যাঁহা সমাজের হিতকব, তাহা 1 

হইতে কোন চিরস্থাীসর্ববাদিসম্মত নিয়ম । উচিত, ভদ্দিপরীত অন্ুচিত। এখন কথ। 
| গ্রাশ্ত হওয়া যাতে পারে না। যে 
বাইবেল পূর্বে পৃথিবীর গতির প্রতিষেধ 
(করিয়া মহাত্মা গালিলিয়োকে কারার 

করিয়াছিলেন, সেই বাইবেল এখন বিজ্ঞা- 

[ নের চরম উৎকর্ষ বিষয়ে উৎপাহদান 
করিতেছেন। বিশেষতঃ ভূমগুলে নানা 

: 

হইতেছে, যে কিসে সমাজের হিত ৪ 

কিসে অহিত, ভাহা নিরূপণ করা বড় || 
সহঙ্গ বাপার নে; ভাহা ভূয়োদর্শন ও] 
বিস্তর গবেষণার কার্ধ্য। বিশেষতঃ, | 
ভূয়োদশনি ও বহু গবেষণার প্রও তত্ধি- || 

ষয়ে অনেক মতভেদ ঘটিয়! থাকে |]. 
স্বতরাং সমাজের হিতাভিত নিরূপণ 

0 ধর্মনীতিবিষয়ক অনৈক্যের পরিহার নাঁ পূর্বক কর্তৃব্াকর্তব্যের অবধারণ করা | 
[| হইয়া, গ্রতাত নিরস্তর বৃদ্ধি হইতেছে । | কেবল' দার্শনিকদিগেরই যন্তবে, অপর ৃ 
0. আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে সাধারণ লোকের পক্ষে সুসাধ্য নহে। || 
| ইংলগু 'বাণিজাপ্রিয়।: সেই বাণিজা- | পরন্ত দ্বার্শনিকেরাঁও উক্ত নিয়ম অঙ্থ্সারে [| 
| প্রিয়া হইতে হিতবাদদর্শনের রে কোন স্টিরসিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন | 
] হইয়াছে |, পরস্ত ইংলগ হ্বাধীনতানুরক্ত। | না। অতএব হিতবাদিগণ কর্তবা-; 

|| দেই স্বাধীন, তান্ুরাগ দ্বা রা মিল ও স্পে- কর্তব্র যে প্রমাণ গরীক্ষ স্থির করিয়া" 

টি 

রে ্ সি ১ পনাল 
পপি পল পাতি 

পপ পল ৮ পাতি সি 

| টু ক্সর উভয়েরই গ্রন্থসমূহ উদ্ভাসিত হই. ছ্বেন। তাহা কার্যকর বধযা বোধ, 

রা কাছে বিস্ত রেবল ম্পেন্সরই স্বাধী- ঃ বি 720 

0] মাকে দর্শনাকারে পরিণত করিয়াছেন (. স্পেন্সর এই. সীমাংসা করেন, % ১৯] 

রী তাহার মতকে তিতা বাদ বলা যাইতে | অনথযাজাতি মমাকবন্ধ থাকাতে? তাহাদের 

| গারে। আচার্য স্পেম্সর এডাম্স্মিথ প্র (মধ্যে পরম্পর সমবেদনা প্রবৃতির- উত্তর / 
| তির ন্যায় সমবেদনাবত্বি হইতে পদ | হয় এবং তাহা, হইতে বি | ঃ ৃ 

ৃ নদজানের উৎপত্তি স্বীকার করিম? ঠ. .. জনে, তক্রপ সামাজি  কুশহে র্ 
৬ পরিজ তন 



শপ 

নু 

প্রতি হে কোন কার্য রক 
| কর্তা, কোন্টি তদ্ধিপরীত, তাহা নির্ধা- 

রণ হইতে পারে। এখন প্রন হইতেছে 

পামা্িক, কুশলের প্রধান ্রতিষ্থ কি?. 

্থক্াবিচার করিয়! দেখিলে প্রতীতি হই 
॥ বেক যে “নমান স্বাতন্থ্য” (00081 069. 

] ৫০০) মামাজিক কুশলের মুখা প্রতি | 
[| যে সমাজে সকলে তুন্যরূপ স্বাধীন ভাবে | 

কার্ধ্য করিতে গারেনা, শ্বচ্ছন্ৰে নিজ নিজ 

| সম্পত্তি ও স্বাধীনতা ভোগ করিতে 

| পারেনা, তথায়ই গোলযোগ ও বিদ্রোহ 
॥ ঘটে। গ্যাহা আমার নিজন্বঃ তাহা 

| বিন! বাঁধায় ভোগদখল করিব; আমার 

শ্বচছল্দানুবর্তিতার কেহ ব্যাঘাত করিতে 

পারিবেন । এই প্রকার স্বাস্থ্য যদ্দি 

|| দমাজভুক্ত সমস্ত লোকেরই তুলারূপে 

[| বর্তমান থাকে, তবেই সমাজের মন্রল 
| বজায় থাকিবে, নতুবা নহে। এখন 

|. স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, যে সমাজে এক 
বাস্তি অন্যের হানি করিতে সমর্থ হয়, 

| তথায় সমান শ্বাতদ্য নাই, স্থৃতরাং 
| সামাজিক কুশলও সম্ভবেনা। সামাজিক 
॥ কুশল লা | থাকিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে কর্তবা- 

কর্তীব্ের নির্ধারণ হয়না। প্রা্টীন 

0 রোমরাজো- পেট সিয়ান্দিগের অত্যাচারে 
| গ্রিন সম্পূ দায় রাজোর জমুদয় ক্ষমতা 

হইতে - অপসারিত । হইয়াছিল। মধ্য 

. || ইউরোপের. সন্া স্তগণের শ্বেচ্ছাচার ত্র 
রা নিবন্ধন ্র্ানাধারণ নিজম্বভোগে 'অধি 

|| কারী হয় নাই।'দাসব্যসারীদিগের 
দৌরায়ো। অসংখা | মানব গণ্ডবৎ বব 

০ শীল শসা পাপা পাস 

বিদামান ছিলনা, স্থৃতরাং সমাদ : 

। সামাজিক শাস্তির ৪ নি বিড়- 1 

রে ইত্যানিস্থলে ভূল স্বাতস্থা] 
ৃ শান্তি- 

সুখ অনুভব করিতে পারে নাই,। সমা- | 
জের প্রথম অবস্থায় স্ার্থপন্নতা' ও বর্ধরত1 | 

যেখন প্রবল, কর্তব্যবোধ ও সমবেদনাও 
। ছ্েমনি নিস্তেজ থাকে। সুতরাং নিবস্তুর 

পরধর্ষণ ও পরের অনিষ্ট সাধন সংঘটত হয়; ৃ 

তক্মিবারণার্থ খরতর রাজদত্ডের আবশ্য- | 
কতা হয়। ক্রমে লোকের অস্তঃকরণে |. 

কর্তবা্জান যন উন্মিষিত হইছে এবং. || 

স্বার্থের ন্যায় পরার্থের প্রতি যত আস্থা ূ 

জগ্মিতেছে, তত দণুপারযোর লাখব || 
দেখা যাইতেছে । এবং সামাজিক শান্তি ॥ 
সমধিক পরিমাণে বিরাজমান হইতেছে। | 

কিন্তু সেই শাস্তির প্রধান কারণ সম. | 

স্বাতন্রা। যদি সম্মু্জে প্রবলের উৎপী. | 
ডন থাকে; কোন ব্যক্তি নির্ব্িবাদে | 

'নিজন্থ ভোগ দল-্রিতে নাপারে, ভবে 0 

স্বনা মাত্র। | 

কর্তবঝাকর্তবা নির্ধারণে সমস্থ নী 

প্রণালীর ', কতদূর উপযোগিতা তাহা: ৃ 

কর্শিত হইতেছে। আমরা প্রথম বন্ধে: | 
যে মকল দৃষ্টান্ত দিয়াছি,. এখন তাঁহীরই | 
উল্লেখ করিব। ব্রহ্মহত্যা স্থলে মিথ্যা বলা 
উচিত কিনা এই প্রশ্ন হইল। এখন: 

বিবেচনা করা উচিত, যদি লমাজের, 
রাহ্মণ ও অন্য জাতির সমান স্বাধীনতা রা 
থাকে. তবে তাহ্মণ একটা খুন করিয়া রক্ষা ঠ্ 

পইবেন কেন? বিশেষতঃ, স্বিধ্যাতে | 
5 হা নি হর; ) পরের, হানি আর পরের, ন্ ৃ্ 



্ সথাত্যারোধ মন্ পদাথ। টি অতএব 

| “লমস্বাতস্থের” মতে মিথ্যাকথন সর্বদাই: 
|| অধর্ধ ॥*কখন উহ্থার অন্যথাঁভাব হইতে 

| পারে না। | 
|  বিক্ুদ্ধধর্মাবলম্বীর দণ্ড হইতে পারে 

| কিনা এই দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল। তাহার, 
|| মীমাংসা! করিতে হইলে, ভাবিয়া দেখা 

. | উচিত--«“আমি তোমার বিরুদ্ধধর্ম অব- 

] ল্বন করিলাম; তাহাতে তোম।র ক্ষতি 

কি? যদিও মদবলগ্িত ধর্মী সাধারণের 

| বিপরীত ছয়, তাহাতেই কি আমি দৌধী 
হইব? সকলের যেমন ইচ্ছানুনারে ধর 
[ আশ্রয় করিবার অধিকার আছে, আমারও 

তেমনি আছে? আমার এই স্বস্বমাশ 

|| করিলে, সমস্বাতস্ত্ের বিপরীত কার্ধয হই- 
বেক" এইরূপ যুক্তি, দ্বার! বিরুদ্ধদন্মী- 

|| বলক্ধীর দণ্ড অবিধেয় বলিয়া প্রতিপর 

হইবেক। [৯5 ৃ 

. একজন দরিদ্র ধনীর কিঞিৎ অপহরণ- 

[পূর্বক আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে পারে 

| কি না এরূপ সংশয় উপস্থিত হইল। তা- 

| হার. নিরাসার্থ এই কথা বলিলেই 

পর্যাপ্ত হইতে পারে যে যদি দরিড্রেরা 

ৃ ইচ্ছামত মছুগার্জিত ধন গ্রহণ করিতে 

0 পারিল। তবে আমার নিজস্ব ভোগ বিষয়ে 

াধীনত কোথায়? . 

- উত্ত প্রকারে প্রতীয়মান হ হইবেক ৫ যে 

পপ ০ 

স্পা সেপাপপশীপিশস্পা পা পাপা 

কর্তবাবিষয়ক ভ্রম ও সং শয় সহজেই 

ৃ দিবার হইতে পারে), এখন উক্ত ক 

| তের কতদূর দৌড়, : তাহার র পরান 
৮ পাপী আসা পশিশীনপপাপপীট প্ তা ৮ পাস তা 

সপ সক সস স সর সির 

৯ এপস 
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অধিকার করিতে পারেন না। 

রা কেবল বৈরনির্ধ্যাতন মাত্র ॥. 

ঃ (সম্থাতনতাবাদের নিয়ম অনুগারে কর্তনযা-.| 

আখি ১ সপ ।. 
কঃকজক হাজার 

| করা যাউক। । যেন এ ও ধরি, ভর 
ও ইতর, বিদ্বান ও. মুর্খ, রাজা ও প্রজা ] 

সকলেই মান স্বাধীনভাবে নিজস্ব ভোগ |. 
দখল করিতে অধিকারী; তেমনি পতি ও. 
পড়ী, পিতা ও পুর প্রতি সর্বাংশে ] 

তুলারূপে স্বাধীন। পতি) পত়্ীর প্রতি | 

বলপ্রয়োগ বাঁ তীয় "স্থোপার্ত্িত ধন || 
অথবা 

পিস পুত্রকে জোর করিয়া কোন কার্ধা 
কর!ইতে অধিকারী নহেন। কারণ বল. 
প্রয়োগ সমস্বাতঙ্ট্যের বিকুদ্ধ। .. 

'সমস্বাহন্তা মত অন্ুনারে গবর্ণমেন্টের 
ক্ষমতা, কর্তৃব্যতা 'ও উপযোগিতা কতদূর 

তাঁহাঁও শিদ্ধীরণ করা যাইতে পারে। 

গবর্ণমেণ্ট আমার কোন কার্যে হস্ত- 
ক্ষেপ। অথবা কোঁন বিষয়ে মদীয় 
স্বাতদ্বারোঁধ করিতে অধিকারী নহেন| 
তবেষদি আনি পরের অনিষ্ট সংঘটন 

করি, পরের ধন, মান ও প্রাণের হানি || 
করি, গবর্ণমেন্ট অবশ্য আমাকে নিবা- | 
রণ করিবেন ক্ষতি পুরণ করাইয়া | 
লইবেন, এবং ভবিষ্যতে আর ওরূপ না || 
করি, তন্নিমিত্ত আমার নিকট হইতে | 
প্রতিতু লইবেন; এডি আর. কোন, র্ 
দণ্ড দিতে পারেন না) 

লোকের রক্ষণ গবর্ণমেন্টের একমাত্র পু 

কর্তব্য। 

[ আক্রমণ: করে, তখন. তাহাকে পর্ব ॥ 

| হত করা গবরণমেপ্টের একটা কর্তব্য কর্ণ | 
না আর একটা কর্তা ধা | এই ৫ যে যখন | 

এ 
র্ 
ভ্রচ্জিনডক ॥ 

কারণ তাহা |. 
কবল |. 

যখন. কোন বহিঃশক্র বাজ. ১ 



] অস্তঃশক্রগণ র্ সমাজভুকত বদমায়েস-: 
গণ. পরের ধন, মান ও প্রাণের গ্রতি 

| আক্রমণ করে, তখন তাহাদিগকে সমুচিত 

] দস প্রদান ধরা | রাজারক্ষণ। শা 

| শ্বং বিচার এই তিনটা গবর্ণমেন্টের' প্র 
শ্াস্তিরক্ষণ 

[| কৃত কার্য, এতসটিন আর সমুদয় অকর্তব্য। 

পে আল ক শীল সিল 

 প্রজাদিগের ধর্ম ব্যবসায়বাণিজা, বিদা।- 
চর্চা, ূর্তকার্য প্রভৃতি য়ে কোন বিষয়ে 

[) গবরণমেনট হস্তক্ষেপ করিবেন; 
1 লোকের স্বপছন্বৃত্তি্ক ব্যাহত হইবেক 
[ প্রবং পরিণামে ব্ষম ফল উৎপন্ন হইবেক। 

তাহাতেই 

গবর্ণমেন্ট যত অল্প পরিমাণে এন্সূপ অনধি- 

|| ফার চর্চায় প্রবৃত্ত হইবেন, ততই প্রজা- 
] পুঞ্জের সৌভাগ্য সঞ্চার হইবেক। শ্পেন 

গ্রজাবর্গের ধর্মের উপর যৎ্পরোনাস্তি 

| হস্তক্ষেপ করিয়। ইয় রোগের সর্ধপ্রধান 
ৃ রাজ্য হইতে, নিতান্ত হীন অবস্থায় নিপ- 

| তিত হইয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
[| ভারতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়ু! লইয়া- 
ছিলেন বলিয়া! ঘোরতর খণজালে জড়িত 

|| হইয়া পড়িয়াছিলেন | লুইনেপোলিয়ন 
[ফ্ান্দের শ্বাতগ্যরোধ করিতে গিয়া এই 
] মহাদেশকে 'অভূতপুর্ব সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত 
| করিয়াছিলেন ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণ- 

[| মেন্ট: আইনজালে. আমাদিগকে এরূপ 

ঘড়িত করিয়া তুিযাছেন, যে আমরা [ কার্ষ্যে পরিণত হইবে না। 

ঃ 
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্ হ ॥ র্ হ ্ " রি ্ ্ চা রি 
হু ॥ ত রে * এ ছা টি * রর র্ রহ 

্ * চা 2 রর ৬.2 ৪৬৮: ॥ । 
॥ নট নিন রি 42 ৬ প্র টম 

! ্ তি ঘি পা এ ॥ 1! ঃ 

| করিতে সক্ষম নছি। ইহার পরিণাম 

উভয়েও প্রভেদ লক্ষিত হইবেক। যতদিন 

একীভূত্ত হইবেক ন1 এবং ততদিন “ লম-. 

["সববীনভাবে হত্তগদ্দ সঞ্চালন পর্য্যন্ত ৃ 

কেবল আর্ধ্যজাতির প্রাচীনকালের একটি 
সভাতম শাখার অম্পূর্ণ অধোগতি ॥ ইতি: 

হাসে এন্সপ অনেক দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া | 
যায়। ততনমস্তই গবর্মমেণ্টের অনধি- 

কার চষ্টার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রধান করি 

তেছে। 

, এখন প্রতীত হইতেছে যে “সাত 

প্রণালী” শুদ্ধ ধর্দনীতির কেন, রাজ- | 

নীতিরও চরম সীমাংস! করিয়! দিতেছে । 

বস্ততঃ রাজনাতি, ধর্মনীতি হইতে প্পৃথক্, 
পদার্থ নহে । তবে যতদিন শাসনকর্তায় 

ও শাসনার্হ জনসাধারণের পার্থক্য থাঁকি- 

বেক; যতদিন সমাঁজে ব্যক্তিবিশেষের 

বাঁ সম্্রদীয়বিশেষের বিশেষ ক্ষমতা ও 

স্বত্বাধিকার রক্ষিত .হইবেক । ততদিন এ. 

পর্যাস্ত না সমাজ সভ্যতার চরম উৎকর্ষ | 
প্রাপ্ত হয়ঃ যতদিন পর্য্স্ত না লোকে 
কাধ্যতঃ আত্মবৎ সর্ধভূতে দৃষ্টি ও স্বার্থের 
ন্যায় পরার্থের প্রতি আস্থা করিতে শি- ্ . 

থিবে, ততদিন রাজনীতি ও ধর্মনীতি] 

স্বাতক্ত্যবাদের+, মতসকল র্জোতোভাবে 

- শীট টি শািশিিতিটি টিটি শিট শী শশশ্শাশিশীশাশট শিলা িশিট শশা সস পর পা পপ সপ পা পপ প্র 
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শৈই্িও চি বিলি 

 আধ্যদর্শন ৃ [ও 
॥ 
॥ 
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হার +৯৪৪৮৪ ১ রব হলি ক রত কল ক ও কক ৬ বললি রক 

॥' ক্ষিতীশ- রাবি | [রত অ ্ ধাৎ নবীপের 
ব্লাজবংশের বিবরণ |: 

 জঙ্লনকার এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়া- 

] ছেনঃ -%আমি এই গংসারে চব্বিশ বত 

| ] সর দেওয়ানী ও দশরৎসর অন্যান্যকার্ধ্য 

মা করিয়াছি। অ আমার রাজান্গত পরিবারে, 

1 জন্মগ্রহণ, দীর্ঘকাল রাজসংসারে বয় 

| সংশ্রব, এবং রাঁজবাটার কাঁগঞ্জপত্র পাঠ 

প্রভৃতি উপায়ে এই বংশের বহুতর বর্ণ-: 

 নীয় বন্তান্ত সুতরাং সহজেই সংগৃহীত ; 

হইয়াছিল 1” 

& যে যে উপকরণে এই পুরাবৃস্থমূলক 

রস্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে ভাহারও 
বিবরণ নিয়ে উদ্ধত হইঈলঃ__ 

ইতিহাস, পুরাতন কাগজ, ফরমান, 

|| ইত্যাদি হইতে প্রায়ই এই ইতিহাস সঙ্কলিত 

[| হইল। কেবল সে সকল ঘটন| এই রাজ- 
| বাটাতে বিশেষরূপে গ্রসিদ্ধ, এবং পুকুষ- 

পরম্পরায় অবগত, তাহা লিখিত প্রমাণ 
অভাবে, বর্ণন করা গেল। যেসকল ফরমান 

ও. পুরাতন কাগজপত্র হইতে এই ইতি- 

| হাদের অধিকাংশ: সগ্জলিত হইল, তৎ 
|| সমুদয় অদ্যাপি রাঙ্গবাটাতে বিদ্যমান 
|| আছে। | পুর্বসংগৃহীত পুস্তকের মধ্যে 

“ক্ষিতীশ বংশা শাবলিচরি তম” নামা গরশ্ হইতে 

চা অনেকাংশ গ্রহণ করা গিয়াছে। ঞঁ পুস্তক 
|. মতি সরল সংস্কৃতভাষায় রচিত । ইহাতে 
কান কুজীয় ভটনারাযণের বঙ্গদেশে উপ 

|] (| নিবেশ, হইতে, রাজা রৃষচন বাহাছুরের 

&  াক্সাভিষেক পর, এই রাজবং 

1 কাকের চন্দ্র রায় করত, ক সলিত । কলিকাতা মুন: সত তর সংবৎ ১৯৩২। দিত কলিকাতা নুতন সাত বন্ত সংবৎ ১৯৩২। 

» পলাশের শি 

০ 

ইতিহাস, বিস্তর বর্ণিত আছে এই, 

গ্রন্থ প্রসিয় রাজোর বরলিন. রাজপানীর: 

জনৈক জন্ীণ 'জাতীয় 

যেকূপ সবিধা, এবং যে 

বাণ্তালাভাষ্বায় অন্যানা পুরাবৃত্তমূলক যে 

সমস্ত গ্রন্থ বিরচিত, হইয়াছে, তন্মধো | 

যদি কোন গ্রন্থে মূল বিবরণ প্রচারিত হইয়া । 
.থাকে, সেই গ্রন্থের মৌলিকতার সহিত 

লমালোচ্য গ্রন্থের মৌলিকতার কিছু | 

প্রভেদ আছে। বাস্তবিক ইতিহাসমূলক 

যাবতীয় মূল গ্রন্থের আদি উপকরণের 

বিচার করিতে গেলে দৃষ্ট হইবে যে; 

মৌলিক দ্বিবিধ। মিল, অরমি, ফাণড 

সন, কনিংহ্যাম প্রভৃতি মহোদয়গণ কত" 

কষ্ট স্বীকার পূর্বক ভারতবরীয় য়ে. সমু 

দায় মূল বিবরণ নিরাকরণ করিয়াছেন, 

তাহার সহিত, জোন্দ, উইল সন, কোল, 

ক্রক, প্রভৃতির মূল বিবরণের তুলনা করিয়া 

দেখিলে এই দ্বিধিধ, বিবরণের. মৌলিক-.. ॥ 

তাঁর প্রভেদ শ্তীয়মান হইবে, এক-: 

সত ১৩৯১ হা 

আধিন ৯ ১২৮২ ] 

ৰ ৰ 

রাল্সপৃস্তকাগারে ছিল। ১৮৫২ খুজে, 
ডব্লিউ পর্শ ( (স19)) নামক 1] 

পণ্ডিত ইহা ; 
ইংরেজী অনুবাদের সহিত মুত ও 

প্রচারিত করেন” | 

গ্রস্থকারের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহের | 

প্রকার উপকরণ 

হইতে বৃত্তান্তনিচয় সংকলিত হইয়াছে, । 
তাহা বিবেচনা করিতে হইলে সমালোচ্য | 

্স্থকে একখানি মৃূলগ্রস্থ বলিতে হইবে। | 

পা ৮০০০ 
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শ| ক মৌমিকগা। উপ করণ পুরাতন 
| বাঙাসঘদীয় কাগজপত্র, নবাবিূত লিপি- 

[সমূহের ভি, মুদ্ধা, ৮ প্রাচীর স্তপা- 

কিবা প্প্ৰ নতি, 

|] অনাঙগাতীয় মৌলিককতাঁর উপকরণ-__ 

1 পক্ষেই কষ্ট স্বীকার করেন সন্দেহ নাই 
1 কিন্ত: একজন গৃহে বিয়া রাশি রাশি 
1 শন পাঠ করিতেছেন, অন্যজন তত্ব 

| নির্ধার্ধ জশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে 
র ছ্নে। একজন দ্নেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া 

|| যেরমন্ত বিবরণ সঙ্কলন ও ষাথার্থ্য নির্ণয় 

] করিবেন) অন্যজন গৃছে ব্রা দু অধা- 
[ বলায়ের সহিত তাহ! পাঠ করিবেন, 
বিচার করিবেন, এবং সদৃশ উপায়োস্তা- 

|| বিত বিবরণের সহিত তুলনা করিয়া 
সত্াসত্যের তত্তনিদ্বীরণ করিবেন। 

ূ একজন যে ভিত্বিমূল দিলেন, অন্যজন 

| ৃ তাহার, উপর গৃহ নির্মাণ করিলেন। 

] দুই জনেই প্রাচীন তত্বের অভিলাধী। 
একজন খনি হইতে মনি আহরণ করেন) 
অন্যজন, সেই মণিয় আপেক্ষিক মুল্য 

] নি করিয়া দেন ॥ এই ছুই জন শি 

ৃ কনের যে'প্রভেদ, উক্ত দ্বিবিধ প্রাচীন 

|| ভরবিতের দেই গ্রতেদ। এই ছুই জন: 
মণিকারের গৌরবের যে. তারতমায উত্ত 

তারতম্য । বাঙ্গালীর মধ্যে গ্রথমোক্ত 
[শি রঃ হওয়া. আপাততঃ 
[ [৬ রাত । । আমাহিগের রাবেজলা ্ মি, সপ ০ সপ পে ৯৯ সপ সপ টপ ক পি সপ 
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দ্বিতীয় শ্রেণীর রা কি : 
প্রথম শ্রেণীর প্রত্বতত্ববিৎ, হইতে হলে || 
যে উৎসাহ ও উদ্যোগ, াহি ত্যবিষয়ক কুটি ] 
ও ধীকান্তিকা, ঘর্ঘ ও গরিএম, মি ]. 
বেবচন। ও ভাষাজঞান প্রভৃতির প্রয়োজন ] 
ফোন বাঙ্গালীর একাধারে ত হার কিছুই ৰ 

নাই। লে যাহা হউক সমালোচ গ্রচথের 
কিয়দংশে প্রথম শ্রেণীর মৌলিকতা। এবং | 
কিয়দংশে দ্বিতীয় শ্রেণীর মৌপিকিতা পরি.. 
ৃষ্ট হয়। গ্রস্থকার সৌতাগ্যক্রমে যে | 
অবস্থায় ও পদে পরিস্থাপিত। আছেন, ] 

ভন্িবন্ধন রস্থপ্রতিপাদ্য বিষয়ের উপকরণ ] 

সংগ্রহের পক্ষে অনেক সুবিধা হওয়াতে) || 

তিনি দেই উপকরণ নিচয়ের প্রকৃত 
সদ্যাবহার করিয়াচ্ছেন। "এবং সেই. || 
সগধ্যবহাঁর জন্য বঙ্গসাছিত্য একখানি অমূলা 

মূলপ্রস্থ লাভ করিয়াছে রঙ্গসাহিত্য 
মধ্যে এরূপ একনি মূলগ্র্থ অন্যাপি || 

প্রকটিত হয় নাই বঙ্গাহিতা মধ্যে 
অন্যান্য যে মস্ত প্রাচীন তর্মূলক প্র- 
্তাব প্রকটিত আছে, তাহা হয় ইংরাঙ্ীর 
আংশিক 

উপকরণ যলীয় গবেষণার কন কিছুই 
নাই। 
গাকুক, পুরাতন কাগন্প্র ৩. ফরম্যান 

আদি দেখিয়া এবং, শর্ত ফিয্তীর 

উপর নির্ভর করিয়া যতদুর, প্রন্কততর 
অবধারগ রা যাইতে পারে, গাহার || 
অন দিদ্ধান্ট ইহাতে পরি হয়। |. 

অনুবাদ না হয় অপায়নের | 
ফল। তন্মধ্যে রতিহাসিক রন্কত আদি |. 

সমালোচ্য গ্রন্থে পূর্ণ ভাবেনা | 

০ লতি ্ রি --7 মেতে রা 2 ্ যা সি নু কু ০ টি রি এ নি চর রত তি রঃ 
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] পরিশ্রম স্বীকার জন্য রায় মহাশয়কে 

সম্যক, সাধুবাদ করিয়া! উঠিতে পারি 

না। তাহার মত যদি বাঙ্গালার অনান্য- 

| এক. একখাঁমি রাজপাঁরিবারিক বিবরণ ও 

] আমাদিগের বাঙ্গাল! ইতিহাদের উপকরণ 

| থাকে না। 

[| বল নবন্ধীপন্থ রাজবংশের বিধরণ মাত্র 
[নহে। ইহা সমগ্র বান্ালা রাজ্যের 
ইতিবৃত্ব| গ্রন্থকার যে দধপে প্রস্তাব 
লিখিয়াছেন, তাহা! অতি সন্তোষকর। 

|| পাছে গ্রস্থখীমি নীরদ হন এজন্য তিনি 
|| ইহাতে নবীপ প্রদেশের পূর্বতন ও 
| অধুনাতন অবস্থা, বঙ্গদেশীয় প্রধান 
] প্রধান ঘটনা এবং অন্যান্য নানাবিধ 

] বিবরণ দ্বারা গ্রন্থকে পূর্ণ করিয়াছেন। 
ূ তজ্জন্য শর্ছপাঠে অত্যন্ত অভিনিবেশ 

| জন্মে। : একে মূল বিষয়ের নবীনন্, 
| জহতে অপরাপর বিবরণ মধ্যেও অ- 
লেক নূতন কর্থী থাকাতে পাঠকের 
| জানম্পৃহা 'হিলক্ষণ সঞ্জু, প্িলাভ করে! 
0] শস্থের প্রথম সাত অধ্যায়ে মুলবিষযের 

0 প্রকার বিবরণ অন্দিবেশিত হি গ হা দা বধ ৃ 

1 সমগ্র খানি যদি, তন, বৃ্বান্তে | বাকা উরি 

[২৫৬ এ .. আধ ০7 শা সহ . 
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ঃ ॥ 

মন ই তাহা হনে পর্ধানি | 
অধিকতর আদরীয হইত ইহাতে না. 
বাঙ্গালার, পুর্ধতম স অবস্থা 

ও বৃত্াস্ত "প্রকটিত হইয়াছে, ইংাজ ) ]. 
রাজত্বের: পুর্বে রঙ্বদেশের কি পরার 
অবস্থা ছিল। তানার, সুন্দর প্রতি | 

এই বিবরণ 'মধোঁ শ্াপ্ত হওয় যায়।, 
এক্ষণে যে জমিদারী বন্দোবস্ত গ্রতিিত 

আছে, ক্ষিতীশরংশারলি পড়িলে তাহাঁর | 

সম্পূর্ণ ইতিত্ৃত্ত লাভ করা যাঁয়। বঙ্গদেশে || 
যে সমন্ত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া থি- 

| য়ছে গ্রন্থকার তত্বিবরণ সমুহ উপযুক্ত | 
বাস্তবিক ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত কে-] স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । বজনেশের 

মুখোজ্ৰলকারী ও অপরাপর মহোদয়গণের 

বিবরণ অতি সরস রর্ণনায় স্থানে নে 

সংযোজিত হইয়াছে। ূ 
বর্ণনীয় বিষয় যবেন্দপ হউক, রন 

করিবার গুণপন] থাকিলে, সকল বিষয়ই] 

ভাল লাগে। যাহাতে পাঠকের মন 

আকৃষ্ট কর যায়, এক্প বর্ণনা করা বড় 
মহজ ব্যাপার নহে বর্ণনীয় বিষয় নি | 
তাস্ত নীরদ হইলেও এক এক জনের 
কেমন ক্ষমতা থাকে। বদর সেই নীরস, 
বিষয়কে সরস করিয়া বর্ণন! করিতে পাশ ॥ 

রেন। আখ্যায়িকার কোন ভাগকে ? 
প্রবর্ষমান করিতে হয়, কোন ভাগকে 
খর্ব করিয়া লইতে হয়) কৌন কোন | 
প্রধান নাকে (একেবারে: | পরিভাগ ] 

পর হে পজ আট ক করেন নানা 
এজন্য তাহার গ্ন্থথানি একখানি পূর্ব 
মূল গ্রন্থ হইয়াছে। আমরা এতদুর 

রাজপরিবারস্থ জমপদস্থিত মহোদয়গণ 

ইতিবৃত্ত প্রকাশিত করেন, তাহ! হইলে" 

সংগ্রহ পক্ষে আর কিছুই ভাবনা 

পিসি পিস স্পিন লা পপি সপ পিপাসা পাকি পিপাসা হিপ পিপিপি ৮০৮৮০ পি পাস আল 

সপ এ এ ্ রন ও 

সু ০১ ৯৬০৯৯ এ সপ 

কোন কথা নাইট কিন্ত তাহাতে যে 



টু [, সং ।. 
₹$ 62 উড রনী তড নিল ৪ উ৯$জখ ৪? ধক কারীর ৬৮ ৮৫৪০১ নিডা বত ০৬৪৪ জিরা 

| আবার, একপ্রকার, আখ্যািকার পাছে 
|| বিরক্তি ধরে: ফাজন্য, আচ্ষদিক নানা 
এ] মরস কথার রসায়ন মিশ্রিত করিয়া আ. 
0 খ্াস্সিকাকে মনোজ্ঞ করিতে ইয়। আ- 
1 মাদিগের প্স্থকারের এরপ বর্ণনা কারবার 
1 গুধপনা বিলক্ষণ আছে। তাহার রাজ. 
0 বংশের বিবরণ আদ্যোপান্ত অতি সরদ 
| ভাবে বর্িত হইয়াছে, কোনখানে পড়িতে 

| রিরক্তি ধরে না। প্রত্যুতঃ সর্বস্থানেই 

| অনুরাগ জন্মে। এই রাজবংশের বিবরণ 
| পড়িতে আমাদিগের বিস্তর জ্ঞানলাভও 

|| হয়। তৎসঙ্দে আমরা নানা নদ নদী, 
| গ্রাম ও নগরের উৎপত্তি এবং আদি 
] বিবরণ জানিতে পারি। 

_আখ্যায়িকার মধ মধ্যে নামাষ্থানে 
| বহুবিধ নৃতন জ্ঞাতব্য বিষয় বিক্ষিপ্ত থা- 

] [কাতে তল্লাভে জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধন 

|| হয়। এখানে একটি ক্ষুদ্র বিষয় জানিতে 
গারিলাম, সেখানে আর একটি, পরিচিত 

|| বিষয়ের পৌরাণিক তত্ব অবগত হইয়া 
সে বিষয়কে. অধিকতর পরিচিত করিয়া 

0) আরও. অনেক বিষয় জানিতে পাঁরিব। 
| যে আধ্যায়িকা এইনপ উৎসক্য উৎ- 

] গাদন করিয়া দেয়, সে আখ্যায়িক! পাঠে 

এ ্  পরই, দস্তোষ লাভ করেন ভাহার 
আর সঃ নেহ নাই বিশেষতঃ কোন্ 

স্প্রে ি 

এ কোন্ বম নিরগুলি বর্ন করিলে পাঠকের 
চা কনার: নর নী শরস্ার তাহ 

| বিবঙষণ জানেন সেই বিষয়গুলি [কে 

কতক শবলীরিত জ্ . 
কত ৪৪৪৮৪৪১৪৯৩৬ ৪৫৬ কত চা 

দিল।- বোধ হয় অগ্রসর হইতে পারিলে 

 ইংরাজগ্গাতির গৌরব এরং মানসন্্মের 

অবগত থাকাতে] টয় বনী বশ 

বলীচরিত -- " অতি উপাদে 

ইইয়াছে| | | 

এ গ্রন্থের অ্ধোদশ এবং রা অ- |. 
যায়ে এরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের প্র- |. 
স্তাব উত্থাপিত হইয়াছে,যাহা কল বাঙ্গালী; | 
এবং সমন্ত ইংরাজজাতির জানা-আবশ্বক। ] 
তদ্ধার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাঙ্গালী- | 
জাতিই এতদেশে ইংরাজাধিপত্ব স্থাপনের || 
মূল কারণ। এ কথাটি পূর্বে যুক্ত র ৃ 
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র | 

রায়ের জীবনচরিতে প্রথম "প্রচারিত || 
করেন। যেরূপ সুবিচার এবং তর্কের | 

সহিত গ্রন্থকার এক্ষণে এই বিষয়টি সমর্থন || 
করিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়) 

্রস্থকার এই স্থ। নেই ভাহার'বিচারশক্কির, | 
বিলক্ষণ পরিচয় দিয্মাছেন'। এ.কথাটি |. . 
ইংরাজি কোন, ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া | 
যায় না। কিস্ত ইংরা্গজাতিবর্ণিত, ইতি | 
ৃত্ধ সমুদ্রায় কিরূপ শ্রদ্ধেয় তাঁহা অপর 

সকল জাঁতিই বিলক্ষণ জানেন! এত] 
দ্বেশীয়গণও তাঁহা বিলক্ষণ অবগত আ- | 
ছেন। ওয়াসিংটন্ আর্ডিং ত্দীয় ক্বেচু-। 

বুক নামক গ্রন্থে আমেরিক! সহদ্ধে 

ইংরাজীলেখকগণের. উক্ভিবিশয়ক . প্র-] 
স্তাবে * দেখাই়াছেন) যেখানে, ইংরাজ-. ্ 

জাতির কোন স্বার্থ আছে, যেখানে | 

বিষয় বিতর্কিত, হইতে, পারে।, যেখানে | | 

ছু [৩ 855৫8 পা 
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নু টু এ এ এ 
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ট ] আমরা আন্ধার হি ভারতের দা 
, ইংরাজি খখবদ্ধ আছেন; সেখানে 

ৃ  ইতাজাতির ইতিবৃত্ত কেমন অবিশ্বীস-. 
|| মূলক, কেমন অশ্রদ্ধেয়। ইংরাঁজলিখিত 
]. ইতিবৃত্তে আমেরিকা বাদিগণের এইগ্রকার 

ৃঁ পি |. | 

|. যে সময়ে পা রাঁজ জাতির চস ইউ 

| যোগী, অন্যান্য জাতির
 বিগ্রহ উপস্থিত, 

[| হইয়াছিল, তৎকালীন ইতিবৃত্ত ইংরাজি, 

গ্রন্থে অধায়ন করিয়া, ংস্ষ্টজাতির ইদ্তি- 

|| বৃত্ত পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, বর্ণিত 

বিষয়ের বিধরণে কত প্রভেদ | সেদিন যে 
আবিসিনিয়ারাজের সহিত ইংরাজদিগের 

| যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আবিসিনিয়ারাজ যদি 
| ত্বিবরণ-ঘটিত একখানি ইতিবৃত্ত রাখি 
(যাইতে পারিভেন, , আমরা দেখিতে 
পাইতাম, তাহার সহিত ইংরান্রবর্ণিত 

_বিবরণের কত অন্তর এতদেশীয় আধু- 

| নিক ইতিবৃত্ত আমরা ইংরাজজাতির নিকট 
হইতেই প্রাপ্ত হই।- বিদ্যালয়ের পরী- 
কষা উত্বীর্ণ হইলেই সে ইতিবৃত্তের সহিত 

| আমাদিগের স্বন্ধ পরিসমাপ্ত হয় । ইংরাজ. 
[| জাতি আমাদিগকে যাহা  শিখাইভে 
| চান, আমরা তাহাই শিখিয়! পরীক্ষার 
[গ্রে বলিয়া আদি। কিন্তু তৎসঙ্গ সঙ্গে 

আমাদিগের : 'বিলক্ষণ জ্ঞান, আছে যে 

টি ৃ  ইাজাতের বিশেষ ৃ্তাস্তের সর্বৈব মিখা। 

॥ দির্কো 
রি রর £ ২ প্র পপ ৪ শা পািস্ীীসপস্পেপপ্ সপ পপ 

এ ] খেছাত্রের এরপ জ্ঞান নাই.সে অতি ব 
টি আমরা যি স্বাধীন গবেখার রি টা কা জীয় | 

ইত্তিবষ্ত:র চা ট না ্. রব এবং সঙ্ষোর লো গেলে ৃ লি রঃ নং রঃ র্. 

উন রাজবংধরেরা। করম মাপা হা. 

আর একবার _আবর্ণন' করিব। |. 

ইত্রাঁজ গবর্ণমেন্টের বন্দোবন্তে জমিদারী |.. 

ইংরাজী আদান স্থাপনাবধি সকল বিষয়-. 

স্প্তরাং রাজকীয় অমাতাগণ জমখহ; ূ ্ ূ টা 

মহলে] 
ভারতের সঃ আর আমরা শুনিতে না 
চাহি না । ইংরার্জবর্ণিত ভারঙ্তের ইতিবৃত্ত]. 
ইংরাজ্গণ স্বদেশে লইয়া যান; তথায় গৃছে ্  

| বসিয়। অগ্রিকুণ্ডের, চারিধাঁরে তাহা পাঠ নি 

করুন, হাপ্য কলািযোর ক করুন, অহ. 

্কার এবং গৌরবে পূর্ণ হন, আমাদিগের র্ 

তাহাতে ক্ষতি নাই। আর কোন জাতি 1. 

তাহাদিগের ইতিবৃত্তে বিশ্বাস করে না] 

বাহারা বিশাস করেন তাহারা মানধ- 

জাতির প্রকৃতি এবং বিশেষতঃ ইংরাঁজ- 

জতির চরিত্র কিছুই অবগত নহেন।' 

ক্ষিভীশবংশাধলিচরিত আদোপাস্ত 
পাঠ করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, যতদিন 

ইংরালঙ্গাতির সহিত বাঙ্গালীর কোন |. 
নম্পর্ক ছিল না, ততদিন নবদ্বীপের রাঁজ- | 

বংশীয় জমিদারীর উন্নতি ব্যতীত অবনতি | 

ঘটে নাই। রাঁজা শিবচন্দ্রের' সময়াবধি |. 
এই জমিদীরীর ক্ষয় হইতে আরভ হইল । || 

নিলাম করিবার রীতি গ্রবন্তিত হইল, । 1 

কার্য এবং মকদ্দমা,__দলিল। কাগন্গপ্র; ] 
ও সাক্ষোর উপর মির্ভর করিতে লাগিল), রা 

পনা এবং নিন য়াচরী 
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ছা লন । ইত কি আর (জমিদারী রক্ষা 
| [হয় ঢা. রাজা কুষ্চন্তর পর্যাস্ত আমিরাকোঁন 

রাঁজবংশধরকে অদ্যপানে: 'আদ্ধী বয়সে, 

॥ (পরলোক গমন: করিতে দেখি নাই। 
|. ইংরাজী আমল হইতে কেহ আর চল্লিশ 

| বৎসর জতিক্রমকরেন নাই। আদালতের 
| কক্ষ, জাল) ফিরিবী, কোন্ সময় হইতে 
| আরম্ভ হইয়াছে ? ধূর্ত গুরু ্লাইব বাস্ধা- 

[| লীকে কি প্রথম একটা গ্রধান জালের 
[আদর্শ দেখান নাই? ইংরাজী আদালত 
] হ্বাপনাবধি যখন বঙ্গীয় সমাজের উপ. 

| জীবিকান্বরূপ নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি সমুদয় 
[| গবর্ণমেন্ট গ্রান করিতে লাগিলেন এবং 

| করের যোগ্য স্থির করিতে লাগিলেন,সেই 
অবধিই লোকে আদালতের ফিরিবী ও 
কুচক্রিতা শিখিতে লাগিল ।' নদীয়া রাজ- 

বংশের দেওয়ান রামলোচন যড়যন্ত করিয়া 

[. যেরূপে রাজকীয় জমিদারী মহল মকল 
পরহস্তগত কারতে লাগিলেন তাহার প্রধান 

]. সাধন.কি ইংরাজী আঁদালন্ নহে? রাজা 

শ্রীশচন্দ্রের পুর্বে আমর এরূপ কুচক্ত 

| কিআর কখন দেখিয়াছি? বাস্তবিক 
[| ইংাজগণ 'এতদ্দেশে আগমন করাতে 
1 বে.কত- প্রকার. পাপত্রোত প্রবাহিত 
ৰ হইভৈছে, ক্ষিভাশবংশাবলিচরিত তাহা 

রঃ ্্টরাগ দর্শন করিয়াদেয়। 
0 সমলোচা রসথের কত প্রধান গণ 
| আমর উল্্করিলাম।: তাহার সমস্ত 
| আর পরিচর নিভে রন আমাদিগের 
| প্রস্তাব অন্তান্ত ৃ হদায়তন হইয়া পড়ে। 
| কিন্ত রি র্ধান ও. গুণ 1 এখনও ও উদ 

সপ 

জী শাীচরিত । 
&জকহ ৪ড৪৮৯৪৪৮৪ 

পুর্ণ, 

সপ 

2 গে, 
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৫৯ 

দিত: হয নাই।। ক্ষিভীশবংশাবলিচরিত রঃ 
একটা নৃতন: পথ প্রার্শন: করিয়াছে। || 
বাবু কার্তিকেয়চন্ত্র যেমন: নবদীপরাজ- || 
বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ. করিয়াছেন; 
সেইরূপ অন্যান্য রাঁজবংশীয়. দেওয়ানগ্রণ | 

যদি স্বমন্বদ্বীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত রাঁজ- 
বাঁটাস্থ মূল কাগজ পত্র' দেখিয়া লিপিবদ্ধ 
করেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস, তাহ! হইলে ৃ 

নিশ্চয় এক নূতন, আঁকার ধারণ করে। || 

ভারতবর্ষে অদ্যাপি যে'সমস্ত প্রধান এবং | 
অগ্রধাম রাজবং শ বর্তমান আছেন, তদ্বং | 

নিবদ্ধ যাবতীয় মূল. কাগজ পত্রের | 

ইংরাজবিবৃত ইতিবৃত্ত হইতে সে প্রকার | 
গবেষণার, ফলস্বরূপ নৃতন বিবরণের কি || | 
অনেক প্রভেদ ঘটে না? তরতপুরের যুদ্ধ || 

আমরা ইংরাজী গুস্থে, যেরূপ পড়ি, হারা ] - | 

দেই যুদ্ধে বর্ধমান ছিলেন, তীহাদিগ্ের | 
মুখে তাহার বিবরণ শুনিলে অনাপ্রকার | ] 

ঘটনা সকল শ্রবণ করিতে ভয়. এ সমস্ত | ডা 

বিবরণ কিছ্বদত্তীমূলক । এক্ষণে এই সমস্ত] 
ৃত্ান্ত সংগৃহীত হইয়া লিপিরদ্ধ. নাহইলে.] 
আর কিছুদিন পরে ইহার ..কিছুই গুন: | 

ডারত, বৃত্তান্ত ভির্ন আর. বই, শ্রাপ্ত |. 
হইব না. -আতএর, কার্তিকেয়: বাবু, যে] 

সন্ধান করিলে' ইতিবৃতদূলক, নাঁনা-. 

বিষয়ক: সত্য কি আবিষ্কৃত হয়৷ না'? || 

যাইবেন14 তখন.আমরা মিথ অযনা- | ্ 

রষায়ন- মিশ্রিত, (ইংরাজ, বর্ণিত 

| পথে পরার করিয়াছেন, এই বেলা | 
অন্থযানা রাজবংশীয় কষর্ঘচারীগণ যদি || 

খ্ রা করেন, চাহা | হইলে সা ্ 



পরান 

প্রচারিত হইবার অনেক . সম্ভাবন।! 

| [নিবদ্ধ থাকিলে তত উপকার দর্শিবে না) 

ৃ ] আবশ্যক |. 

[ প্রাঞল কিন্ত নিতাস্ত নিরলঙ্কত ও সরল! 
0 রচনার কোন স্থানে উচ্চনীচতাঁ ৃষ্ট হয় 

| না, সকল স্থানই সমান ॥ লেখক আপনা- 
| পনি মরলভাবে লিখিলে আবার যেরূপ 

ফ্ ইহার রচনা সেরূপ বোধ হয় না, 

যেন সঙ্চল স্থানই মাজ্জিতি সংস্কৃত 'ও 

[| সংশুদ্ধ কোঁধ হয়। রচনার ইহা একটি 

] কোষ. 

|. গ্রন্থের আর একটি প্রধান দৌঁষ এই, 

|| ইহার কোন স্থানে চিন্তাশীলতার পরিচয় 

মাই। গ্রন্থমধ্যে'যূয্মন্ত উপকরণ প্রদত্ত 
0] হইয়াছে, কোন চিন্তাশীল 'লেখকের হস্তে 

[ সেই উপকরণ পতিত হইলে গ্রস্থথানি 
| দিশ্চয় দ্িগুণিত হইত, এবং তাহাতে 

| বিস্তর উপদেশ সংগৃহীত ও াঁরগর্ভ 
[1 দিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হুইতে পারিত। চিন্তা- 

0 শীল রোখক. সহ সহশ্র বিচ্ছিন্ন বিষয়- 

কেও এক. -চিন্তান্ত্রে আবদ্ধ করেন। 

বান শা 
85৮৩8 জজউিজ কর পসররস 

োরতবর্ধের মৃজ্গর ইতিহাস জনসমাজে রঃ 

| এই সমন্ত গ্রন্থ কেবল দেশীয় ভাষায় 

| ইহাদিগের ইংরাী অনুবাদ প্রকাশ বারাও 
গিয়াছে, এবং. 

_ক্ষিতীশ- চিনি: টি ভাষা অতি ূ 

0] কারণ পৃথিবীর কোন ঘটনাই কার্ধ্যকারণ” 
| শৃখলার দননধ হইতে বিচি্ন নছে। একথা 

| - দিন লতা হয, তবে বংশপরম্পরা কিরাগ | 
0 নীতি ও. শিক্ষা. [ভারে অথরা অবস্থ! | র 
: গকে এ এবং - বিভিন্ন প্রকৃতি 

চি ০০০, সেই 8০৮৯৪ আৃঘবস্বন 

নিস 
০০০০৮ 2২৫৮৩ কিক 

করণে, রস্তকার কি নানা নৃতন নিস] - 
অনুসন্ধান এবং আবিষ্কীর করিতে পারি -] 

তেন না! এই, চিন্তন. অবলগ্বিত | 
1 হওয়াতে আধুনিক ইতিবৃত্ত লিখিরার | 

প্রণালী একেধারে পরিবর্তিত, হইয়া ] 

 ক্ষার্যাকারণ- শঙ্লীময় নিরূপিত হওয়াতে | 

| প্রতিহাসিক ইংরাজী সাহিত্য বিলক্ষণ 

উপদেশপ্রদ হইয়াছে । এরপ চিন্তাকে ; 
সকল বিষয়কেই কার্ধ্যকাঁরণসন্ন্ধে | 

আবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাওয়াতে৪ উপ. 

বার আছে। কারণ সেই দিকে মন, 

আকৃষ্ট হইলে অনেক্ষ নুতন, বিষয়ের | 

| আবিষ্কার হয়। যাহা হউক, ভবিষ্যতে |. 
্রস্থকার যদি ক্ষিভীশ-বংশীবলি-চরিত | 

চিস্তামিশ্রিত করিতে পারেন, ভাহা হইলে 
এই গ্রন্থ খানি: বক্ষভাষায় যে একথানি | 

"অপূর্ব, এবং পরম উপাদেয় গ্রস্থ বলিয়া 

গণনীয় হইবে 

উপসংহার কালে, টি বক্তব্য রঃ 

এই, ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতের. আমরা! | 
যে প্রকার প্রশংসা করিলাম, জনসমাজে | 

 ভাহার আয় | দর ূ 

এই গ্রন্থের যখোপযোগী সমাদর হইলে: 

আমরা অত্যন্ত আননিত হইব 1. রঙ . 
দেশের ইতিহীসবেখকেরহন্তে ক্ষিতীশ- | 
কংশাববিডিত যে. একখানি; দর রি. 

স্থান নে উনি খে তাহার জার কোন | 

সঙ নাই রা 



ক ্ চাপ 
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উিসিিদেলি রিনি 

্রকাহেনি নি প্রচ নু 

|| লৰষমনোরথ হইয়া মহাবীয় তীহার শিষা- 

|] দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া! নানা স্থানে 

| গঞপূর্ঘক অসংখ্য শিম়্য সংগ্রহ ক 
'রিতে লাগিলেন। তিনি গন্গার উভয় 

[| তীরবর্তী প্রদেশেই তাহার জীবনের 

'ধিকাং শ ক্ষাল অতিবাহিত 'করিয়া- 

ছ্থিলেন। রিহার, প্রয়াঘ, কৌশাম্ী_ 
র্লাজগৃহ প্রভৃতি কতিপয় দেশই তাহার 

গ্রচীরক্ষার্যের প্রধান ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। 

এই সময়ে শতাঁনীক গ্রতৃতি প্রধান প্রধান 
|| রাজগণ মহাবীরের উপদেশ লাভ করিয়া 
|| তাহার খর্ব অবলম্বন করিলেন। এই 
[| প্রকারে তীহার এঁহিক কাধ্য সমুদয় শেষ 
1 করিবার পর মহাবীর অসংখ্য শিষ্যসমূহ' 
|| মমভিব্যাহারে লইয়া! পুনর্ধার অপাপ- 
| খুরীতে উপনীত হইলেন 
|| তাঁহার মানবলীলার শেষ সময় উপস্থিত 

এইবারে 

| হইল তিনি যথীকালে মানবদেহ বিসর্জন 

] পূর্বক মোক্ষধামে উপস্থিত হুইলেন। 

01 ৃ
 ভাহার মু মৃত্যুর পর ইন্তরাদি দেবগণ সেই. 

হলে, উপস্থিত: হইয়া শবদেহ দাহ, করি- 
| লেন এবং অস্থি ত গ্রভতি অন্ধ অংশ 

লি অভিমাত যয়ের সহিত স্মরণ চি 
; রূপ সংগ্রহ ক নিয়া রাখিলেন। ভন্মরাশি 
| অন্যান অহফারীদিগের মধো 'বিভক্ত 
| হইল? এই মহৎ, কায শেষ [হইবে 

হরর সস সপন আসি ৮ ৭ সনে 

ছক টার কও কত ৪৪৪ ই মঠ 8৪৪৮৮ ০৫৫৭ ৮৪০ ৬৯৬ ৬৯৬ ৬৪৮৭ ২১ জঞ্লক ৮৪ ৬৪৮ ৯৬৯ ০৬৪ এক 5৭875৪৪৫৪88 87781%% চক ৮৬ক 8৪৯৮ জ$র ৪৩ উ ৮৪৪ ভরঃজা এড এজ হক ৪৬ জবার রঃ করন কউ এজ জাত 

মু রব রাশিতের পর 

$ নিহিত ৃ 

সরল” এত বাউল সত পল পল 7১4 ক ও পাস শন 

হু 

সপ সছিসপিল পপিহল আপ 27222 2 টি 

পর দেবগণ পুবর্ধার শ্ স্ব স্থানে প্রস্থান |] 
করিলেন কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে | 
৭২ বৎসর রয়ংক্রম কালে অহাবীরের 
মৃত্যু হয়॥ পার্শবনাথের সৃতধযুন্ন পন্ন ২৫০ । 

বৎসর পরে মহাবীরের সত্যু হইয়াছিল, 
মহারীরচরিতে ইহা! স্পষ্টাক্ষরে নিদদিষ্ট | 
আছে উক্ত গ্রস্থে পৰেও লিখিত আছে | 
যে মহাবীরের মৃত্যুর ১৬৬৯ ধৎসর পরে | 
কুমার পাঁল নাঁমক রাজ! অভিধানকাঁর | 

হেমচন্ত্রের উপদেশে জৈন ধর্শে বিচ ] 
হয়েন। থৃষ্টায় ১১৭৪ অন্দে কুমারপাল | | 
জৈনধর্ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অন্তর | 
বোধ হইতেছে 'য়ে থষ্টের সৃতর প্রায় | | 
৫১০ বৎসর পূর্বে সঘবীরের পরলোক | 
হইয়াছিল। : 

মহাবীরের অধিকাংশ পি তাহার, 
মৃত্যুর পূর্বেই মানবলীল! সম্বরণ করেনঃ, | 

কেবল স্ধর্ম ও গৌতম ইত্থীরা উভয়েই ; 

গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার, লন |] 
কার্ধ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। ] 
মহাবীরের' মৃত্যু এক মাস পরেই দে 
মের মৃত্যু হয়, সুতরাং মহাবীরের সবার | ॥ 

] 

| 

শ।ংপর. তৎগ্রচারিত: ধরমাবিষয়ে প্রক্কতরূপ | 

উপদেশ দানে 'ক্ষম কেধল: ু ধ্ই বর 
মান রহিলেন। নুধর্মের গ্রধান শিষ্য 

“ভৃস্বাী” এই নামে বিখ্যিত ছিলেন। | 
্ী যে সকল শি কেবল উপাবি |. ৰ 

শসার লিসা” ৯ পা 

মা কিমা ্ 



লাঁত করিয়াছিলেন, অথুন্বামী ঠাহদের 

জন্ুশ্বামীর পর 

| ঙাহার ছয় জন শিষা যথাক্রমে জৈনধর্থর 
|] মকলের অধস্তন। 

| উপদেশ দান কার্ধো ব্রতী হয়েন। ইহার! 
| ফেবল গুরুর নিকট জ্ঞান শিক্ষ। করিয়া- 

ছিলেন বলয়! জ্কতকেবলী নামে প্রসিদ্ধ 
ইয়েন॥ ইহার, পর সাত জন দশপূর্ব 

0] নামক গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়াছিলেন 
| বলিয়া দশপূর্ব নাষে প্রখ্যাত হন । 

-মহাবীরের পর হইতে ক্রমান্বয়ে তাহার 
| | ৭১ জন শিষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 

. ] ইহদের মধ্যে জিনচন্জ্র নামক একযষ্টিত 
| বাক্কি সা আকৃবরের সমলাময়িক 

খু ছিলেন। আর শেষ ব্যক্তি খুষ্টায় সপ্তদশ 

| | তাবে বিদ্যমান ছিলেন, ইহাও অনেক 

ৰ জৈনগ্রস্থে নির্দিষ্ট আছে। 

| জৈনের! দিগম্থর ও শ্বেতান্বর, এই ছুই 
| প্রধান শ্রেণীতে বিভুক্ ৷ - উভয় “শ্রেণীর 

| মধো দিগম্বরেরা অপেক্ষাকৃত অধিক 
্ প্রধান ।. 'দিগঞ্ধরের উলঙ্গ, আর . শ্বেতা- 

ৃ 1 সবরের | গেতবন টন 'করে। পার 

1 সময় বি অন্য নময়ে রক্ত বন এরি 
. | ধান করিগা থাকে। বস্ত্র পরিধান বাতীত 
রা ] ল্যান নানা বিষয়েও উভয় দলের 

|. 

৮ ৰ নির্দেশ কৃতিষথাকে।- শ্েেতান্বর থৈ রা 

1 ভাছাদের- তীবধরদিগের বিগ্রহ, সমৃং 
রাস ৮ পাত 

। মনে করে। শ্বেতা ন্বরেরা সর্বদমে স্বাদ, | | 
শটা স্বতন্ত্র শ্বর্গের ও চত্য্টি ইজ্জের 

[ অস্তিত্ গ্রতিপাদনু করে, কিন্ত দিগম্বরেরা : 

" এরূপ করা আবশ্যক ঝলিয়! বিবেচনা 

₹[ খলেদেই বা বলিয়া থাকে গুরু ত্রাহধণের || 

] ক বসন ভূঘণে অলগত জু রা. 

রাধে, কিন্ত দিগম্বরের উক্ত বিগ্রহ | 
গুলিকে বসনাদিশূনা রাগাই, উচিত বলিয়া মর রি 

যোড়খগ্রকার স্বর্গ ওত প্রকার স্বর্গ, 

বাসী রাজার অস্তিত্ব শ্বীকার . করিয়া, 

থাকে। শ্বেতান্বরের বলিয়! থাকে: 
সন্নযাসধর্্ম অবলম্বনপুর্বক দেশ বিদেশে 
ভ্রমণ করিবার সময় হস্তে সন্মার্জনী ও 

জলপাত্র গ্রহণ কর! উচিত।, নতুবা 

জীবজজন্বপিগের প্রতি অজ্ঞাতসারেও 
অত্যাচার করা হইতে পারে।..এই জন্য 

শ্বেতান্বর সন্ব্যাপীরা যে স্থানে উপবেশন 

করিবে, পূর্বে তাহা সপ্র্জনী্ারা পরি- 
স্কুত করিয়া তত্রত্য জীব দন্ধদিগকে 
স্থানান্তরে অপসারিত করে। দ্বিগন্থরের! 

০৯০ ৪ সপ পাস পা পিস পান পপ সস পালা নল সি পাপা? পাও পানা তিল ৩ সত 

করেনা। এই সকল বিষয়ে পরষ্পর, 
মতভেদ থাকাতে শ্থবেতাম্বরও. -দিধস্বর 

দিগের মধ্যে সর্বদাই ঘোরতর বিবাদ, রিটন নি রর পস্পশাশাপসাাশশাসসপীপপাপপাশিশিাশিশাাপাশাশাশি শপ সনির রর 

রঃ ০ 

হইয়া থাকে।, উল্লিখিত... ছুই, প্রধান, ] 

সম্প্রদায় ব্যতীত . বৈনদিগের অধ্যে | 
[ আরও নানাধিধ ক্ষুদ্র দ্র নায় ১ 

এ] ভিন্ন তার দেখিতে পাওয়া যায়।: দিগ 
0 হে, আগনাদিগকে মহাবীরের শিষা 
. শা আলিয়া প্রচার করে, আর ..শ্বেতান্বরেরা 
২ | আপনাদিগকে প্াঙ্থ নাথের শিখা বলিয়া | 

দেখিতে পাওয়া যায । : মহাবীরের, লয়] 
হইতেই এইরূপ সম্প্রদায় বন্ধনের, পা

ত ]. 

য় | তাহার পিযাদিগের মধ্যে অনেকেই: ণ প্র 

স্বাস্থ প্রধান, হইয়া. এক একটা দল. ধন |. | 

করেন। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে | 

সং টিপ ০ শিপ ও সপ পট 



1 স্্রীলোকদিগকে 

রা শাির স২।, 

রতি উকি রা রিয়ার, রা 
: | আবশ্যকতা! নাই। উল্লিখিত নানাবিধ 
0 সশ্রদায়বাতীত 
1] অপর ছুষ্টটী সপ্দায়ে বিভক্ত। এক 

| র্ল উদাসীন ও যোগী, আর এক 

| দল সংসারী। প্রথম সম্প্রদায়ের লো- 

| কের!  জীবিকানির্বাহোপযোগী কোন 

| প্রকার ব্যবসায় অবলগ্কন করেনা, কেবল 

ভিক্ষাব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া 

কালাতিপাঁত করিয়া থাকে। ইহারা 

খ্বণ! করে, এবং 

॥ লোৌকালয়ের বহির্ভীগে মঠ নির্ধাণ 

| পূর্বক তথায় বাঁস কয়িয়া থাকে । ইহা- 
দের অন্তরে ভক্তি যতদূর থাকুক আর নাই 
থাকুক, বাহা আঁড়ঘ্বর অত্যন্ত। জীব, 

হিংসার ভয়ে আপনাদ্িগকে অন্ুক্ষণ 

বাতিবান্ত দেখায়। এমন কি উপবেশন- 

- | স্কান হইতে প্রথমে সংমার্জনীদ্বার! অদৃশ্য 

[ জীবজন্ত অপসারিত করিয়া তবে উপ- 

বেশন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের 
0 মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রতারক 

| চর প্রভৃতি দেখিতে গাওয়া যায়। ইহার 
| কখনই মন্দিরের. পৌরোহিত্য স্বীকার 
| করেনা, পৌরোহিত্ কাযা প্রায়ই ্ান্মণ 
. দিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সংসারীর! 

ৃ 'আরক. নামেও প্রসিদ্ধ | শ্রাবকের! 

রা আচার. ব্যবহারাদি অনেক বিষয়ে হিন্দু- 

| দিগের অবিকল অন্থকরণ করিয়া থাকে) 
খু কিন্তু ইহারা সাধারণ্ো প্রায় কোঁন প্রকার 
রং হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা. করেনা । 

৬ ইহারা যতি ্ত্থৎ সয্যাদী নদিগকে 

লৈ 1. 

| সর্বদাই ভিক্ষাদান, করিয়া ভি এবং রে 

. 'জৈনেরা সাধারণ্যে 
ার্খ নাথ ও মহাবীর এই ছুই জন তীর্থ. 

করের সবিশেষ অচ্চ্ন। করিয়া থাকে। 
বাঙ্গালা ও বিহারের নানাস্থানে বহুদং- 

খ্যক জৈন মন্দির দেখিতে পাওয়া যাঁয়।, 

হিনদুদিগের মন্দির অপেক্ষা ইহাদিগের মন্দির 
গুলির গঠনগ্রণালীভূতি অনেক অংশে 

উৎরুষ্ট। বিহার প্রদেশে পার্থনাথের পাদুকা 
আছে। নানাদিগৃদেশ হইতে অসংখ্য 
যাত্রী প্রতিক্তসর পাশ্বনাথের মন্দির 
দর্শনার্থ উপস্থিত হয়। বাঁরাণনী পার্থ: 
নাথের জনস্থাম বলিয়া খ্যাত। এই. 
মহানগরীতে অনেক গুলি মন্দির ও 

মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। বাঙ্গালাদেশেও 
মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক || 

জৈনের বাস। মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত 

শ্রেীরা জৈনধন্ালঘবী, এই জন্য মুর্শিদা- 
-ৰাদেও কতিপয় জৈনমন্দির দেখা যাঁয়। | 
কিন্তু জয়পুর ও মারওয়ার প্রভৃতি | 
প্রদেশে যত মন্দির আছে, অন্য কুন্রাপি 
তত নাই। মারওয়ারের প্রায় সমুদয় | 

অধিবাদীই জৈনধ্্ীবলদ্্ী। দাক্ষিণাতের | 
অন্তর্গত অনেক স্থানে জৈনদিগের বাঁস 

আছে। ইহার জাতিভেদ দ্বীকার | 
করিয়া! থাকে। ফলতঃ এক্ষণে বাঁণিজ্যাদি 
নানাহুত্রে ভারতবর্ষের প্রায়: ' মর্ধত্রই | 
জৈনদিগের বসতি হইয়া পড়িয়াছে। 

| জৈনদিগের পুরাবৃতাদি ! বিষয়ে অধুনাতন [ 
গব্ষণাদ্বারা যতদুর জানা গিয়াছে, তাহা || 
টপিবদ্ধ “হইল | :অতঃগর ইহাদিগের | 
ধীর মূল সং নকল, অর্থাৎ, লৈন ]. 



দর্শননর বিষয় জনুন্ধান করিয়' সাব 

|| শেষ করিব। 
"পুর্বে জৈনধন্মের 
[তথ্য সকল সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গি- 

[| যাছে, এক্ষণে উহার তাঁৎপর্য্য পর্য্যালো- 

| চনাপূর্বক প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে? 

'জৈনধর্ম্াবলম্বীরা জগস্ষ্টির আদিকারণ-. 

[| শ্বর্ূপে ঈশ্বরের অ্তিত্ব স্বীকার করেন 
না। উহাদের মতে সমুদয় সৎ অর্থাৎ, 
ভার পদার্থ জীর ও অজীব এই ছুই প্রধান 
ভাগে 'বিভন্ক | সজীবগদার্থপমূহের 

[| জীবনের সুলীভূ্ত কাঁরধকে জীব ও যাব, 
তীয় জড়পদার্ঘ সমূহকে অজীব পদার্থ 

] কহে। উভয় প্রকার পদার্থই নিতা, 
অর্থাৎ ইহাদের কৃষ্টি ও গ্রলয় নাই। 

[| জীবপদা্ঘ অর্থাৎ আত্মা যেরূপ অস্থ্্ট 
ও অবিনশ্বর, জড়গদাথও অবিকল তন্জরপ। 

[ইহাদের অবস্থা ও আকারের পরিবর্ত" 

হইয়। থাঁকে বটে, কিন্তু ইহাদের বিনাশ 
[| নাই। কোন কোন কর্মকলে কোন ফোন 
| মহাপুরুষের "আত্মা মুক্ত হুইয়। গ্রেত্য- 
| ভাব..প্রভৃতি জীবুধন্ম হইতে নির্ঘত্ 

হইতে পারে, কিন্তু এতডিন্ন যাবতীয় 
জীব ও অঙ্গীব, পদার্থ আবহমানকাল 

| ক্তকগুন, নির্দিষ্ট নিয়মের “বশবর্তী 
| হইয়া চলিয়া থাকে, অতএব নির্দিষ্ট 

পুরাবৃত্ত নিন 

[গেছে মমান আকার, সমান চরিত্র, 
| এবং, সমান  খটনাবধি + 
- থাকে। 1. 
। উদর. মতে জগতে রাবীর 

রর যারা 

| ইন ও অতীনরিয় পদার্থ বিধ্মীন 

আছে তৎসমূদয় তত্ব ঃ নামে রর । র্ 

তত্ব সমুদয়ে নয় প্রকার ।. ৫ 

টৈ। জীবতত্ব_ অর্থাৎ, জীবপদা্থ ইহাই. 

জ্ঞানের আধার অথবা, জানম্বরূপ। ীব 

আবার ছুই প্রকার। যাহাদের গতিশক্কি 
আছে, তাহাদিগকে. গতিমান্ জীব, 
কহে; আর ফাহাদের “গৃতিশক্ি নাই, 
তাহাদের নাম জড়জীব। পণ্ড, পক্ষী, 

মনুষ্য, দেবতা, ও অপদেবত| ইহারা 

প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; আর ক্ষিতি, 
জল, তেজ, ও বায়ু এই চারি ভূতের 

সমবাঁয়ে উৎপন্ন আঁকরিক ধাতু, উন্মা, 
বাত্যা, উ্ভিজ্জ, প্রভৃতি যাঁবতীয় পদার্থ 

প্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । জঅমুদয় জীব 

পদার্থ আবার এক, ছুই». তিন, চারি, 
বা পাঁচ ইন্জিয়ের অধিকার অনুসারে পাঁচটা 
ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত॥ আকরিক 
ধাতু প্রভৃতি যদিও সামান্য চক্ষুতে 

দেখিলে, নিজীব পদার্থ বলিয়া . প্র- 

তীয়মান হয়, কিন্তু তত্বজ্ঞানশালী |] 

মহাপুরুষের1 অনায়াসেই বুঝিতে পারেন 
যে, উহাদেরও একপ্রকার জীবন ও অন্ধ". 

ভবশক্তি আছে। ইহাঁদের.. আকারমাত্র | . 

আছে। মতকুন প্রভৃতির আকার, মুখ, |. 

ও নামিকাও আছে। মধুমক্ষিকা, মশক || 
প্রভৃতির আঁকার, মুখ, নাসিকা.ও. চক্ষু, 

আছে, আর মনুষ্য প্রভৃতি জীবের পঞ্চ " 

রিয়ই বিদামান আছে।. এই পাঁচগ্রকার, | 
1 শ্রেণী ব্যতীত আর. হই প্রকার শ্রেণী রঃ 

আছে; জীষগণের জন্মের প্রক্রিয়া অন্ু- | 
সারে এই ছই। পরার, শ্রেণী পরিগণিত রর 



0 তকষধ্যে জৈন গ্রস্থকারেরা 

জাত, অথ রি ্্ ী ও পরুষের পরস্পর- 

ঃ সংসর্গ দ্বারা উৎপন্ন; আর কতকগুলি 

0 জীব, হদৃচ্ছাসস্তূত | এই সাত প্রকার 

] জীব আবার সম্পৃণ” ও অসম্পূর্ণ এই 

ছুই প্রকাঁরে বিভক্ত। অতএব নীচ 
|| পদার্থ সমুধায় চতুদ্দশ গ্রকাঁর | বর্ধ- 
ফলে জীবগণ নানা " দেশে পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকে) জীবনের আদি বা অস্ত 
নাই, ইহা কর্মফলানুসাঁরে অনুক্ষণ নানা. 
[বিধ শরীরে সংক্রমণ করিয়া আকে। ূ প্রতীরমান হয় না 

| লা | থাকে 1. টান জীব ওরস- | শবের' মৌলিক অর্থ ভন্গুনারে চি 

করিয়া, ইহাদের তাঁৎ্পর্ধ্য নির্ণয় করিতে 

পারা যায়না । আন্তিক্য শবে অস্তিত্ব মাত্র 

বুঝাইতে পারে, আর কিছুই বুঝায়না। 
আবার ধর্ম ও অধন্ম শর্ষে পাপ ও পুণ্য 

মাত্র বুঝাইতে পারে। কিন্তু ধর্মশবে 
কোন. বিশেষ গুণ বা কার্্যও বুঝাইতে ; 
পারে। শবাগুলিকে পথক্ করিয়া উহা || 
দের মৌলিক অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে; 

উপরে ঘাহা! নির্ণীত হইল ততিন্ন আর কিছুই ) 
কিন্তু উহাদের পর. 

] পাপকর্ম দ্বারা জীবকে নীচ জন্তুদিগের ক সমবায়ে উৎপন্ন ম্াস্তিক্যশবে 

দেহে সংক্রমণ করিতে হয়) অথব] নরকে : 

গমন করিতে হয়; জীবের কর্ম পাগ ও | 

পুণা, উভয় সমবেত হইলে জীব মনা 

গ্রভৃতি ভুদেব প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট 
হয়। নিরবচ্ছিন্ন পুণ্য দ্বারা দ্বর্গলাভ 

হইয়া থাকে, আর পাপ ও পণ্য উত্ভয়। 

প্রকার কর্োর রা মোক্ষ রা হই! 

॥ থাকে। 
২। অজীব পদার্থ সমুহের জীবন ও 

ৃ চৈ নাঁই। অভ্রীব জড়পদার্ঘ নানাবিধ, 
ৃ সর্বসমেত 

]. চতু্দশপ্রকার, গণনা করিয়া থাঁকেন। 
| প্রথমতঃ ধরমান্তিকা, দ্বিতীয় অংস্থান্তিক্য, 
|. হৃতীয় আকাশাস্তিক্য। এই তিনটা আবার 
|| গুতোকে তিন তিন করিয়া সর্ধপুদ্ধ নয় 
4 প্রকার কাল দশম বলিয়া পরিগণিত, 

| [এবং ক্ষিতি, অপ, তেজ, ও. মরূৎ এই 
রিটা ভৌতিক পদার্থ গুগলন বলি 

. অভিহিত এই বল, [পারিভাখিক 

। সজীব ও জড় পদার্থের গভির রি 

৷ মাত্রকে বুঝায়, যথা! জল মতসোর গতির | 

পক্ষে অন্থুকুল পদার্থ। আবার অধর্মা- | 

স্তিক্য শব্ষে গতির "প্রতিরোধক পদাথ 

বুঝায়। আকাশাস্তিক্য শব্দে অভিঘাত | 
ও ীগ মু কারণ বুঝায়। ইহা 

শক্তিবিশেষ, ই্ছা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ | 

সকলের মধ্যে অবকাশ রঙ্গিত হ্য়। 

কাল শবের কোন "বিশেষ অর্থ নাই। || 
ৃ ঘটনাবলীর পৌর্কাপর্যা জা কেই কালের] 

সকার বলা যাইতে পারে। জৈনেরা | 

কালের নানাধিধ ুক্মাবিভাগ গণনা 

করিয়া থাকেন, কিন্তু ত ততমমুদয়ের কোন] 
প্রকার কার্ধ্যকারিতাঁ নাই বলিয় এস্থলে | 
উহাদের নামোল্েখ করা গেলনা । পুল] 
শবে পরমাণু বুঝায়, জৈনদিগের মতে ৃ 

পরমাথু জড়পদাথে চরম মূলম্বরূপ, ইহা] 
তম, তস্তা অবয়বী, ও বিভাগানর্ব। |. 
৩. তীয় তত্ব পুণা, অর্থাৎ ধর্জনা |. 

- ইউনিটি টিন 25 নতি উরি টিটি 



ফলস্বরূপ 

করিতে সমর্থ হয়। পুণ্য সর্বসমেত 

| বিয়াল্পিশ প্রকার । তন্মধো নিয়ে কয়ে- 
কটা মাত্রের নাঁমোলেখ করা যাইতেছে। 

(১) উচ্গেগ্গৌত্ৰ অর্থাৎ সমাঙ্ষের কোন 

গুণ বারা মনুষ্য সুধতোগ 

অর্ধ্যাদাপন্ন সংসারে জন্ম গ্রহণ । ইহাদ্বারা 
|| সমাজে সম্মান ও খ্যাতিলাঁভ করিতে 

[ পারা যায়। (২) মন্থুযাগতি অর্থাৎ জন্ম 

জন্মাস্তরে মন্ুষ্যের শরীর গ্রহণ | (৩) জুর- 

গতি, অর্থাৎ দেবস্ব গ্রাপ্তি। (৪) পঞ্চেজিয় 
প্রাঞ্তি-+সমুদয় ইন্্রিয়ের অধিকারী হওয়াও 

.পুণ্োরকার্ধ্য বলিতে হইবে। (৫)পাঁচ প্রকার 
নির্দিষ্ট দেহের মধ্যে অন্যতমের অধিকারী 

হওয়া। 'এতত্তিন্ন আরও কয়েক প্রকার 

আছে যথাঃ--উষ্ণত্ব, শীতলত্ব, ইতাদি। 
৪ । পাপ--অর্থাৎ, যদ্দারা প্রাণীকে 

| কষ্টভোগ করিতে হয় তাহার নাম পাপ। 
পাঁপ, সর্বগুদ্ধ ৮২ পপ্রকার। তন্মধো 

প'চ.গ্রকার আবরণ, অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান 

ৃ লাভের ব্যাঘাত | পাঁচ প্রকার অন্তরায় 

|| অর্থাৎ, করতলস্থ স্থথভোগের প্রতিকূল 

|| কারণ । ইন্ডরিয়জন্য জ্ঞানোপার্ডনের 
চারি, প্রকার বাঁধা । নিদ্রা। নীচ 

জাতিতে জন্মগ্রহণ। নরক। অপদেব- 
| তার প্রতি বিশ্বাস । কাম ক্রোধ লোভ, 
ৃ নর মদ মাৎসর্য এই গুলি প্রধান। 
৫1. পঞ্চম তত্বের নাম আহব। 

যা হা: হতে শ্ানীর পাঁপকর্মের সমুদ্ভব। 
ৃ ছা আশ্রধ। 

[সন ॥ তনধো পক, পঞ্কার |: 
নু অর্থাৎ কো গর্ব লোড দি মানসিক 

মন, তাহার পর নামি. আশ্রব। 
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[্ছ। তিন গ্রকার যোগ অর্থাত: কয়" ] 
মনোবাক্যে কোন ক্রিয়ার প্রতি অযুক্ত | 

অনুরাগ ।, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ চৌর্ধ্য |. 
ইত্যাদি দোম। এবং ফড়বিংশতি ২ প্রকার | 
ক্রিয়া প্রভৃতি কয়েকটা প্রধান! ৰ 

৬। বষ্ট তবেন্নাম সম্ধর। উহা | 

দ্বার কোন কার্ধোের প্রতি প্রাণীর প্রবৃত্তি 

বাউহা হইতে মিবৃত্তি জন্মে। সম্বর | 

সর্বসমেত ৫৭ গ্রকার। এই ৫৭ প্রকার | 

সমুদয়ে ছয় ভাগে বিভক্ত । বথা (১) ] 
সমিতি অর্গাৎ মনঃসংযোগ, পথের 

মধো কোথাও কীটাদি জীব অলক্ষিত 

ভাবে পন্িত আছে কিনা তাঁহ! নির্ণয় 

করা, অযৌক্তিক বাক্যাদি উচ্চারণ হতে |] 
সতর্ক থাক! | খাদ্যাথাদোর বিচার ) 

প্রভৃতি প্রধান। (২) গুপ্তি অথণৎ 

কায়মনোবাঁকাঘটিত ভ্রিবিধ আঁবৈশর্যয। 
[৩) পরিষাঁদ অর্থাৎ সহিষ্ণুতা | যদি 

কোন বাক্তি কোন কার্ধ্য করিব বলিয়া | 
প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহা হইলে | 
শীত, উষ্ণ, ক্ষুৎপিপাস! প্রশ্থৃতি সঙ্কা 

করিয়াও তাহার সেই কার্ধয উদ্ধার করা! ]. 
কর্তবা। যদি কোন বাকি: যাঁচঞা] 

করিয়া হতাশ হন তাহ! হইলে তাহার, 

ক্লেশবোধ করা অকর্তব্য। এই সকল এবং |. 
| ঈদুশ অন্যান্য _নানাবিষয়ে মনগুধোর ]. 

সহিষ্ণুতা আবশ্যক, (৪), তিতা অর্থাৎ]. 

বনচারী সন্যাসীর কর্তব্য কার্ধা। ইহা] 

অর্কসমেত দশপ্রকার, বথা:ল-সহিফুভা . 
নম তা, সরলতা, স্ার্থশুরযতা। ধ্যান, তগ |. | 
রেশ, বতাপরতা, বিশদ চরিত্র, দারিজা, 8 



|| আশ্বিন ১২৮২ . 

| ও নিতেকিতা । 

| কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া 

ইহাারাই জড় পদার্থ সকলও পরম্পর 
সন্ব্ধব হইয়া থাকে, যথা অগ্ি লৌহ্-, 
-গোলকের সহিত সন্বদ্ধ হইয়া 'খাকে। 

]| বন্ধ চারিপ্রকার প্রক্কতি, অর্থাৎ পদাথ: 
|| মাত্রের স্বভাব; স্থিতি অথণৎ অবস্থিতি- 
কাল; অনুভব অর্থাৎ বুদ্ধিশক্তি) এবং 
0 দেশ অর্থাৎ অস্ত্যাবয়বী অন্গপরিমাণ । 

৪4 ৪৪ এ রজত ॥৮ ও ৪৫১০ উন ৪ 

অনুতাপ, ধ্যান ধারণা, অধায়ন ইত্যাদি 

আন্তরিক । 

৮1 অষ্টম তত্বের নাম বন্ধ অথাৎ 

কর্মনথত্র। ইহাদ্বারা জীব পার্থিব পদা- 
থের সহিত আবদ্ধ হুইয়া সাংসারিক 

থাকে। আবার 

 ঈ? নাম অর্থাৎ শেষ তত্বের নাম মোক্ষ। 

| রন হইতে আত্মার রন্বনমোচনের 
নাম মোক্ষ বা মুক্তি । মোক্ষ সর্ধপগুদ্ধ নয় 

প্রকার।, ভিন্ন, ভিন্ন জাতীয় 'জীবেরা 

[| ভিন ভিন্ন উপান অবলম্বন পূর্বক ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের মুক্তিলাত করিয়া থাকে |. 
. ইজনধিগের মতে মোক্ষ, শব্ের অর্থ 

সাংসারিক রদ হইতে মার মুক্তি | 

২ ডা 

দুয়ার অর্থাৎ কিন বশ সপ সুজির পর আদ], 
| সংস্কার, পার্থিব পদার্থদকল নিত্য নহে। | কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত থাকে, জৈন- 

"| মৃত্যুর পর আত্মা ভিন্ন ভিন্ন বরিধ দেহে 
|| অবিরত সংক্রামণ করিয়া থাকে। ইত্যা- 

রর দিকে সংস্কার কহে। 

|| 91 নির্জর অর্থাৎ যোগ, ইহাদ্ধারা 
মস্থযোর অপবিত্র কার্ধ্যাদির ফল বিনষ্ট 

হয় ৷ ইহ! ছুই প্রকার বাছা ও আন্তরিক। 

|. উপবাষ, ইন্দরিয়নিরোধ, তুষ্তী ও শারী- 

] রিক ক্লেখভোগ এই কয়েকটী বাহ্ায; ও 

দিগের শান্তর হইতে তাহ! দির করিতে 
পরাযায় না। 

জীব জীবন্স,ক্ত হুইলে জীবের দেঁহও 
অনন্তকাল রযাস্ত বর্তমান থাকে। কিন্ত 

দেহতাযাগের পর যুক্তিলাভ হইলে আত্মার |. 
কিরীগ অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা *পষ্ট-! 
রূপে বুঝিতে পারা যায়না । কিন্তু 

নির্বাণ-মুক্তির  তাঁৎপর্য্য, পর্যালোচনা 

করিলে ইহাই প্রতীত হয়, যে নির্ধাণ- 

মুক্তির পর আত্মা এক প্রকার স্বর্গীয় অতী- 
ভ্িয় শরীরে অনু প্রবেশ পূর্বক অনন্ত 
জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে। 
টায় ধর্শোক্ত ুক্তিও এই একার ইহা 
পাই বু! যাইতেছে। চি 

উপরে পদার্থাদির বিষয় যাহা! উদ্লিখিত 
হইল, জৈনের। সর্বদঘাদি-সম্মতরূপে তত 

সমুদয়ের প্রীমাণিকত। স্বীকার করিয়া 

থাকে। কিস্তু ইহাদের মধ্যে 
শ্রাবক নামক যে ছুই প্রধান, বিভাগ 

আছে, এই উভয়ের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন | 
উপাঁসকদিগের- মধ্যে আচার বিষয়ে নানা. টা | ূ 

বধ মতভেদ দৃ্ট হই! থাকে বতিষা | 
সন্ন্যাসী, ইহারা জৈনমন্ধিরের পৌরোহিত্য | 

করিয়া থাকে। শ্রাবকেরা গৃহী।: উভয় | 
তীর্ঘকরদিগের উপদেশ ও | সম্প্রদ্ধায়ই 

কার্যকলাপের গ্রতি অগ্ীম' উক্তি ্রদর্শন রা 

করিয়। থাকে।.. কিন্তু ইহাদিগের। উভ. | 

(ফেরুধ্ে প্রভেন এই যে যতির! সংসার- |. 
র্ পরিত্যাপর্ক « অভারমার আহার, ॥ | 

যতি ও |. 



| করিয়া থাকে। আর শ্রাবকের| সংসার" 

[ নিবিষ্ট থাকিয়া! তীর্ঘস্করদিগকে প্রককৃত- 
প্রস্তাবে পুজা ও অর্চনা, করিয়া থাকে। 

| জৈনদিগের নীতিশান্বে গণাচটী অনুশা- 

সদ! সত্য কথ! কহিবে ; সরল ও সৎ 

ৰ স্বভাব হইধে;পতি ও পড়্ী পরস্পরের রি 

বিশ্বাসঘাতক হইয়া অন্যনিষ্ঠ হইবে না) 

এবং সর্ধদাই,পারধিষ বাসনা সমূহ দমন 

করিবার চেষ্টা বরিবে। ইহার পরচারি 
প্রকার ধর্মের উল্লেখ আছে, যথ1ঃ--দাঁন, 

নম্রতা, ভক্তি ও প্রায়শ্চিন্ত। গরে রঃ 

প্রক।র সংযম, যথাস্"মনঃসংঘম) বধ 

মংযম ও ইন্দ্িয়লংঘম। এতভিন্ন অনেক 

গুলি সামান্য বিধি ও নিষেধ আছে, এই 

সমুদ্দয়ের মধ্যে কতকর্তলি“নিতাস্ত অনাঁব- 

শ্যক, আর কতকগুলি হাস্যকর । এপ্ট 

ছুই একটা মাত্রের উল্লেখ করা রা 

| থাঃ-স্বৎসরের কতিগয় নির্দিষ্ট সময়ে 

৷ লবণ, পুপ্প, অল্নঃ ফল, মূল, মধু, দা 
তামাক প্রভৃতি ব্য ব্যবহার করিবেন; 

[তিন চারি বার ছরণাকিবার পর জলপগান 

| করিবে) কোন প্রন্থার তরল পদার্থ অনা- 

| রাখিবেনা, 1, কারণ তাহা হইলে কীট 

প্রসৃত ক্ষুদ্র জীব উহাতে নিমগ্ন হইয়া 
. প্রাণ ত্যাগ করিতে গ্বরে। কোন নন সময়েই 

|] আনাচছর স্থানে উপবেশনপূর্বক আহা” 
) দি করিবেন) 1) কারণ তাহ! হইলে মান, 

শিট শািটটাশিশশি ১ শিলীননন 

স্পিন িীশশী্িশীশীশিশি শশা শিশীশী শা 

55550 

আর্্যদর্শন | | 
চর 

অনার স্থানে বা, প্রভৃতি নামাধিধ । 

| শারীরিক ক্লেশ দহা করিয়া জীবন ধারণ, 

সন আছে, যথ|:--জীবহত্যা করিবে না) 

বধানবশতঃ ৫ কঁটাদি উহ রহ 

রন 

আহিন টব | 
লি রত কররর করত ওর ৮৬৪6৬ রজত ওল ক উ+৬ ৩ ৯১ শাবি ১৭৫০৭ হরিখ পপ রি রম 

পারে ইত্যাদি জৈনদিগের যতি অর্থাৎ , 

ধর্দযাজকেরা সর্বদা, পাছে ক্ষুত্র কীটাদি ) 
মুখের মধ্যে প্রবেশ করে এই আশায় রি 

এফথও বন্ধে মুখ আচ্ছাদন করিয়া |'রাখে) | 
তাহা সর্ধদাই একটা -সম্মার্জনী সঙ্গে | 
ৰ করিয়! ভ্রমণ করে, বং যে কোন স্থানে | 

উপবেশন করে, ভর্থায় উপবেশনের পূর্বে ] 
উক্ত সম্মাঙ্জনী দ্বারা জীবন্ত সমূহ অপ- 
সারিত করিয়! দেয়। এই.দকল, বিধি ] 

। ও নিষেধের মর্ম পর্যালোচনা করিলে ]' 

অনায়াসেই গ্রতিপন্ন হইবে যে, জৈন. 

। দিগের ধর্মে অহিংসাই পরম পদার্থ, সমগ্র | 

উপদেশের তাৎ্পর্ধ্য এই যে মনুষ্য কোন |. 
প্রকার জীবের গ্রাতি অত্যাচার করিবেনা, | 

এবং গাথিব পদাথের প্রতি অতান্ত |. 

আস্ত না হইয়া সর্বদা কুশলে 

ূ 

শীট 

কাঁলাতিগাত করিবে |. 

_ নীতিশাস্ত্রের ন্যায় মন পুজাদি 
গদ্ধতির্ড অল্পমাত্র। যাহারা সংসারাশ্রম 

গরিত্যাগ পূর্বক রাজা: ঠা কৰে 

তাহাদিগকে দেবতাপুজাদি করিতে হ্য়না, ]. 

গু গৃহস্থ জৈনেরাই মন্দিরারিগ্রতিষ্টিত ত তীর্স্-. ৃ  

1রাদি দেবমূর্তির পূজা করিয়া থাকে। জৈন ]. 

মন্দিরে যে পুরোহিত জৈনদিগের |. 

র্শান্্ পাঠ, করেন, তিমি ঈৈনধর্মা- 
বলদী যতি, কিন্তু যে বাক্তি- পুজা]. 

 প্রস্ৃতি কার্য নির্বাহ করেন, তিনি ্রাঙ্মীণ |. 
জৈনবন্ধাবল্বী নহেন |, ফলত; দম, | 
ধর্থশান্ত্ে রঘানুসারে কোনরূপ 'নির্জষ্ট |. 
পদ্ধতি অনুসারে 'দেবপুজাদির 'আঁবশ্য - 
কা নাই, বর ইহাদে দের ধরণ 0. 



৮৮ শমী হাস পার সাত 

৮: 

চার রে 

] আস্িন ৯২৮২1... জৈনধর্মা |. ২৬৯ | 
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হতকসগছত এল 

] মধ পুরোহিতের : নামোল্পেখ পর্যাস্ দেবতাঁগণ চতুর্থ (শ্রেণীর অন্তত) ইন্দ্র) 
| দেখিতে পাওয়া যায়না ।: তবে অধুনা ; বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এই শ্রেণীস্থ 
| জৈনেরা ত্রান্মণন্থারা যে নিজ নিজ দেব, দেবা। এতসিস্ন আরও চত্ুরণীতি 
| তাঁদিগের পু! নির্বাহ করিয়া থাকে, সহ দেবতার উল্লেখ আছে, ইহীণরা 

| সে কেবল লোকাচার-ড “ভীনিত পদ্ধতি মাত্র সকলেই প্রধান প্রধান 'দেখতাদিগের 

খলিতে হুইবে। টনের কেবল তীগপ্দর- ; সহচরস্বপ | যাহা হউক জৈনের! 
দ্রিগেরই পুজা করিয়া থাকে। কিন্ত উহাদের ধর্্ প্রবর্তক তীর্থ্ভর. প্রস্ঠৃতি 

| অনেক স্থলে হিন্দু দেব দেবীর আরাধনা | 
হইতেও দেখা যায়। ইহার কারণ এই 
জৈন তীরথস্করদিগের জীবনবৃত্তে কোন 

কোন হিন্দু দেব দেবীর উল্লেখ আছে, । সর্ধসমেত ৭২ প্রকার। তমাধ্য ২৪ : 
উপামকের! এই জন্যই উত্ত দেব দেবীর | প্রকারই সর্ধগ্রপান। মেদ্দিনীকার হেম-: 
পুজা করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে | চন্ত্র চারিজন উৎপত্তিবিনাশ-বিহীন নিত্য 
এক প্রকার জাতিভেদও গ্রচলিত আছে । ! চিরজীবী তী্থন্করের নামোর্েখ করি- 

আর ইহার! নিজধন্ম পরিত্যাগ পূর্বক : ম্মাছেন, যথাঃ--খষভানন, চন্্রানন, বারি- |. 

হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলে অবাধে হিন্দু; যেণ এবং বর্দম্ান। এই চারিটার। 
| সমাজে প্রবিষ্ট হইয়| থাকে। মধ্যে প্রত্যেকের মূল্লগত অর্থ কিরূপ 
] জৈনেরা সর্বশুদ্ধ চারিপ্রকার দেবতার | তাঁহা সবিশেষ * দির করিতে পারা 

অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকে, ঘথাঃ-২তৃবন- | যারা । আঁর এই চারিজনের অস্তিত্ত 
| পতি, ব্যস্তর, জ্যোভিষ্ক ও বৈমানিক। : জৈনদিগের মধ্যে সর্ববাদিসন্মতও নহে। |] 

প্রথমপ্রকার আবার দশ সম্প্রদায়ে ; হিনুধর্শের গ্রবলতর প্রতাগপবশতঃ জৈন" 
[| বিভক্ত। যথা, অস্থর, সর্প গরুড়, দিক্-: ধর্থের মধ্যে অনেক স্থলে হিন্দুধর্মের | 

| পাল, অগ্নি, বায়, অমুদ্র, বজ, বিছ্াৎ) ; প্রভাব 'দেখিতে, পাওয়া যায়। ফলতঃ |. 
এই গুলি পৃথিবীর অধঃস্থ ভিন্ন ভিন্ন নর. [হের সহিত নানাবিষয় মি! শ্রিত | 

কের অধিপতি বলিয়া পরিগণিত। দ্বিতী- হইয়া এক্ষণে আর জৈনধর্শের বিশুদ্ধতা ূ 

মহাপুরুষ দিগকে দেবতাগণের অপেক্ষা ] 
অনেক অধিক ভক্তির সহিত আরাধনা 

করিয়া থাঁকে। তীর্ঘগ্করদিগের সংখ্যা 

সবটা আট প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ; নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক |] 
| পিশাছঃ. ভুত, কির, গন্ধর্, এবং | স্থানে জৈনধর্ম্মাবলম্বীয়া হিলুশান্তোস্ত ] 

অন্যান্য বন্য. ও. গার্কতীয় দেবতাদি। | তান্ত্রিক দেব দেবীর আরাধনা করিয়। 
ততীয় গাঁচ ভাগে বি, যথাঃ--র্যা, | থাকে কোথাও কৌথাও শৈব ও শীত [| 

0 চনত, গ্রহ, নক্ষাত, এবং অন্যান্য জ্যোতিফ : তৈরও  ভৈরবীদিগের প্রতিমা জৈন (|. : 
পদাথা বর্তমান ও. ভীত কন্পের মন্দিরের অঙ্যন্তরে রতি দেখা যায় 11. | 



সময়ে সময়ে জৈনের] হিন্দ পালকের 

«হং৮ প্রভৃতি বৈদিকমন্ত্রেরও 

| উচ্চারণ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাতাবাসী 
জৈনের! হিলুদিগের ধর্শান্ত্রোজ চূড়া, 

0 করণ, উপনয়ন, বিবাহ, অস্ত্ো্টি গ্রভৃতি 

] যাবতীয় সংস্কারের বিপাঁনা নুসারে কার্য 

| | করিয়া থাকে | ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম 

] টিক্রিয়া গ্রভৃতি ছুই একটা ব্যতীত শ্রাদ্ধাদি 
0] অনা কোন কার্যেরই অনুষ্ঠান করেন] । 

জৈনদ্রিগের অনেক গুলি অনন্য 
|| সাধারণ উৎসব আছে। কোন না কৌন 
] তীর্থস্করের জন্ম বা মৃডার ভিথিতে 
0 উক্ত উৎসব সক সংঘটিত হইয়! 

থাকে । 'পার্শনাথ ও বর্ধমান এই ঢুই 

| মহাপুরুষের জন্ম "৩" 'মৃদ্যর তিথিতে 
[| মহোৎসব হইয়া থাকে। যেষে স্থানে 

| এই সকল ঘটনা হইয়াছিল সেই সেই 

রা] বি কখন কোন রমণী কবিকুনচড়া ড়া 

স্থান  জৈনদিগের মহ সস উত্থায় 

] নহিত একত্র সমবেত হইয়া সরশ্বতীও 

দুর্গার আন্না | করিয়! থাকে) এবং *ও ২৮ । 

প্রদ্েশবানী জৈনের! হৃতিক | পুজা, অস্তযে- 

নানাদিগ্দেশ হইতে প্রতিবপর অসংখা। 

যাত্রী সমবেত হইয়া থাঁকে। বিহার) 
প্রদেশের অন্তর্গত পার্থনাথের পর্বত 
পাশ্বনাথের মুক্তিস্থান বলিয়৷ উহা 

মহা তীর্থ স্বর্গে পরিগণিত। পার্শ্ব 

মাঘ ও কার্তিক মাসে এই ছুই স্থানে 
এক একটী মেলা হইয়। থাকে । ভারত-. 

বর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে আবু ও গিরিসর 
নাঁমে ঢুষ্টটী পাহাড় খষভদেব ও নেমিনা- 

থের স্থান বলিয়া অতিশয় ভক্তির সহিত 

পুজিত হইয়া থকে। 
এততিম্ন বসন্তো্লব ও স্ত্ীপঞ্চমী 

এই ছুই হিন্দু উৎসবে জৈনেরা 
। 

। হিন্ুদিগের ' সহিত সমবেত 'হুইয়। 

থাঁকে। জৈনের! হিন্দৃধর্মান্ুপারে যা 

ব্রিক তিথি নটি. নির্বাচন করি! 

থাকে। 

জন্-উম়ার্ট মিলের জীবনবত্ত। 
_ (গুর্বপ্রকাশিতের পর। ) 

“গৃহিবী ল্িবঃ সী মিথ । 
প্রিয়শিষা। ললিতে কলাবিখো 
করুণাবিমুখেন মৃতানা | পির 
হরতা থা বদ বিংন মে হতম, 1” রি রে নি 

্ চ্ [| অধিকতর আশংসার আগা রি 
| মণি কামিদাদের এই প্রশংসা “অপেক্ষা থাকেন, তাহা, (মিলের 'সংধর্ষণীই।। 

নাঁগের ন্যায় বর্ধমানের মৃত্যুস্থান অপাঁপ- 

পুরী নগরীও একটা প্রধান তীর্থ । 

পক, 



রর মহিন স্থ। 

'কাৰিনাম গ্হ্ণী্, সচিবন্, বদ্ধ ও 

] শিযা্থ এই কয়েকটা বই রমণীর . অন্য 
|. কোন শুণের অস্থিত্বের. উপলব্ধি করিতে 
| পাইরন নাই ৷ কিন্ত মিলের পরীতে এ. 

| মত্ত অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে অধিকতর 
ও উচ্চতর গুণের সমাবেশ ছিল। এরূপ 

] দর্প্ণসন্পনন ও পতিপরায়ণা সহধর্মি- 

বীর বিয়োগে মিলের ন্যার মনীষীরও মন 

[ষে বিচলিত হইবে, তাহাতে আর 
॥ আশ্চর্য্য কি? পত্বীবিয়োগের পর মিল্ 

ংসারন্ুখে জলাঞচলি,দিয়াটুতদীয় সমাধি- 
[| সন্মিধানে একটা ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ 
পুরধ্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগি- 

0 লেন। পত্তীর অনন্যপূর্বাবস্থাজীত এক- 
| মাত্র ছুহিতা সেই নির্জন প্রদেশে তাহার 

একমাত্র সহচরী ছিলেন। ইনিই সেই 
বিয়োগিনী অবস্থায় তাহার একমাত্র 

সাস্বনাস্থল হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র 

| কুটারে পত্ীবিয়োগেও তিনি কন্পুনাবলে' 
| তংমাঙগুীর লাভ করিতে লাগিলেন । 
যে সকল মহৎ কার্ধ্য তাহার পড়ীর 
| জীবনের লক্ষা ছিল, সেই সকল কার্ধা 
তাহার শীবনেরও একমাত্র লক্ষ্য হয়! 
[| উঠিল। যে সকল কার্য তাহার 
1 পত্থী অনুমোদন করিতেন, যে সকল 
| কার্ধো, হার পদ্দীর সহাম্তৃতি ছিল, 
| এবং যে সকল বার্োর সহিত তদীয় 
1 পন্থী অনিবার্ধ্যরূপে সুংক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া 
] ছিলেন, সেই দকল--কার্য্েই জীরনের 
অবশিষ্টাল' অন্িবাহিত কবরিবেন-মিল, 
৪ ও য় করিলেন নীতির, (0) এ 
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জন ৯ কা মিলের জী ন। 

পপ সপ সা স্স্স্ পন 

হি টি 

২৭৯] 
ক ৫০ ৪৪ কউ জজক। পল এ্রঞঠক জঞরকগকরীকা 

যে. মার্শ (৯.  ছুদীর পরীর অন্ধ 

মৌদিত, ছিল, সেই নৈতিক আদর্শ . 
দ্বারাই জীবন রিপ্মিত, করিবেন, ইহা | 

উহার স্তর সন্ব্প হইল । ইত্যাদি নানা | 
উপায়ে পত্বীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখ! 

মিলের জীবনের একমাত্র ব্রত হ্ইগ | 
উঠিল । ০ 24] 

যে স্বাধীনভাবিষরক গ্রন্থ বিশেষরূপে 
তাহাদিগের উভয় মস্তিষ্কের ফল! সেই 
“িবার্ট” নামক এরন্থর মুদ্রা্ষন ও প্রকাঁ- 
শন এবং পড়ীর নামে তাহার উত্মগ্গীকরণ || 

পড়ীবিয়োগের পর খিলের সর্ব প্রথম স্ার্যয | 
হইল । তিনি ইহার কোন স্থান পরিবর্তিত, || 

বাইহার কোন দেশে কোন নৃতন বিষ. 
য়ের সংযৌজনা, করেন নাই। যদিও ইহা || 
তদীয় পড়ীর হস্তে শেষ সংস্করণ পাইলে: 
উত্কষ্টতর হইত সন্দেহ নাই, তথাপি || 
মিল্ নিজ হন্তে,সেই অভাবের পুরণ 
করিতে কখন ইচ্ছা করেন নাই। টা 

এই গ্রন্থের এমন একটাাকা নাই, যাহা | 
ভাহার! ছুইজনে একত্র তন্ন তন্ন করিয়া 
দেখেন নাই; ইহার এমন একটা স্থান || 
নাই যাহ! তাহারা 1 ছুই জনে নান কারে. | 

পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই; ইহাতে এমন. 
একটা চিন্তা বা ভাব নাই, যাহা তাহার! || 

দৌষ-পর্শশূন্য করিতে চেষ্টা করেন || 
নাই। এই সকল কারণে এই. গ্রন্থথানি | 
যদিও তীয়. পরীর শেষ পুনঃ পর্যাবেঙ্ষণ || 
প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ইহা রচনা বিষয়ে | 
মিলের যাবতীয় ্  অপেক্ষা যে ব উতক- . 
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তর রি তাহাতে আর দন্দেহ.নাই। 
|| ইহাতে যে সকল চিন্তা সন্নিবেশিত আছে, 
| তাহার কোন্ গুলি তাহার এবং কোন্ 
| গুলি তদীয় পত্ধীর, তদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া 

| সুকঠিন।, তবে ইহার চিন্তাক্রোতের 
0. গতি যে তীয় প্ী কর্তৃক নিযন্ত্রিত হইয়া": 
| ছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই । আশ্চ- 

0 ধ্ের বিষয় এই যে তাহাদিগের ছুইজনে- 
|| রই মনে এই বিষয়ে একইরূপ চিত্তাআোত 

|| প্রবাহিত হুইত। এই বিষয়ে সাহার মনে 
|. যে চিন্তাআোত প্রবাহিত হইত, মিল্ ভাঁহা 
[| পদে অঙ্কিত করিতেন। তরদীয় পত্ধী সেই 

| পত্ভাস্কিত চিন্তাত্রোতের গতির অন্থমরণ 

| করিতেন এবং গতিত্রংশ দেখিলে তাহার 
| সংশোধন করিয়া দিতেন। কখন কথন 

[| মিলের মনের গতি এরূপ হইত, যে তিনি 
রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিশসনের (১) 
অনুমোদন করিতেন % কৃখনু বা! তাহার 

রি রাডিকাল্ব ও সা ধারন প্রবণতা 
] কমিয়া যাইত। এই সকল মতিত্রংশের 

|| সময় তদীয় পর্রীই ভীহাকে প্রন্কত - পথে 
|| রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আত্মাভিমান 
মিলের এত অণ্প ছিল, যে তিনি সকলের 

|| নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিতেন 
0. এবং সকলেরই: মতের যথোচিত সম্মান 

ও] করিতেন এইঙ্জন্য সময়ে সময়ে এরূপ 

অঙ্কিত করিতেন। এই. বিপদ, হইত 

স্ তদীয় পত্থীই তাহাকে সতত, রা করি। 
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তেন। কোন্, মতের, কতদূর, সন্মাননা | 

' কারণ এই যে প্রথমতঃ--ইহার প্রণয়নে, 

'সঙ্গে সঙ্গে এই সতের বেগ ক্রমশঃই : 

| ঘটিত, যে তিনি অপরের মতের সন্মান | 
0 রক্ষা, করিতে গিয়া নিজের মতকে কথ [ঞ্চিৎ 

০ ] জনাই মিলের স্বাধীনতায়: বনে টা 

শান ৯৬ | 

কযা উচিত, এবং, পরের মতের অক্মা, ]. 

ননা রক্ষা করিবার জন্য, নিজের ||. 
মত কর্ত পরিমাণে : সঙ্কৃচিত করা 
উচিত, তীয় পত্বীই তাহার মীমাং রি | 

করিতেন। ০ 

মিল, “ন্য ার্শরভীত অন অন্যান্য যত ৰ 

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎদমুদয়ের মধ্যে | 

তীয় শ্বাধীনতাবিষয়ক গ্রস্থথানিরই দীর্ঘ. 
জীবী হইবার অধিকতর সন্ভাবন।। তাহার 

তাহার নিজের -এবং তদীয় পত্বীর ' মস্তিষ্ক 
বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়াছিল । দ্বিতী-: 

যতঃ শুদ্ধ এইবপ একটা মাত্র সত্য লইয়।: 
এরূপ দার্শনির গ্রন্থ পূর্বে আর. কখনই: 
প্রচারিত হয় নাই | তৃতীয়তঃ অধুনাতন 
সমাজে উন্নতির অনুকূলে যে সকল: 
পরিবর্তন সংঘর্টিত হইতেছে, তাহার 

গ্রবলতরন্ধূপে অনুসৃত হইতো বাক্তিগত ূ 

স্বাধীনতা ও সামাজিক. স্বাধীনতার ৃ  

প্রভেদ ও স্বতন্ত্র মূলা অনেকেই ক্রমে 
বুঝিতে পারিতেছে ন; সংখ্যাতীত মানবের : 
সংখ্যাতীত বিভিন্নপ্রকার গ্রন্থতি ও. 
বৃত্তি থাকিবে, অথচ সেই অসংখ্য. 
্রকৃতি ও প্রবৃত্ধির পরম্পরের, সহিত || 
ঘর্ষণ হইবে না, এরূপ অবস্থা যে] 

মানবজগতের বৈচিত্রাসাধন ও. স্থিতি- |. 
স্থাপনের একমাত্র উপায়, তাহা এক্ষণে | 
অনেকেই; জানিতে পারিয়াছেন। এই]: 



] | ঞ্ মাই ক্রমে ্ রণয়রূপে প পরিণত হয়। 
. এত আদর ! এই জন্যই ইহার স্থায়ী 

র্ হুইধার এত সম্ভাবনা! 
| ইহার মৌলিকতা সঙ্ন্ধে অধিক 
|| বজবা নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
[| সত্য জগতে এই নূতন আবিষ্কৃত 
|.হইপ এরূপ নহে । ব্যক্তিগত ও 
[জাতি বা সমাজগত স্বাধীনতার প্রভেদ 

| কি, তাহ! পূর্ধ্বে অনেকেই জানিতেন। 

| প্রাটীনকালে-_সভ্যতালোক জগৎ আ- 
|| লোকিত করার পূর্ববেও---এই সত্য কতিপয় 
|| মনীবীমাত্রের ' নিভৃত চিন্তার বিষয়ীভৃত 
|| ছিল । জগতে সভাতাকুর্য্য সমুদিত হওয়ার 

] পয় অবধি মানবজাতি কখনই এই সত্যের 
| আলোবশুন্য হয় নাই | বিশেষতঃ অধু- 
[| নাতন ইউরোপে পেস্টালোজি (১) 

| উইল.হেম্ ভন্ হথ্যো্ট (২) ও গেটি 
0 (৩) প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের 

| ডে ব্ক্রিত্ববাদ (৪8) মতের, বিপুল 

| প্রচার হইয়া গিয়াছে। মিলের পুস্তক 

|| গ্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ইৎলণ্ডে উই- 
|| লিয়ম্ ম্যাকাল (৫) এবং আমেরিকায় 
ৰ | ওয়ারেন--এই মত সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দো- 

| লন উপস্থিত করেন। জুতরাং মিলের 
]. ুস্তকে কোন নবাবিষূ ত মত গ্রচারিত 

] হইয়াছে একথা, আমরা বলিনা | তবে 
] আমরা এইমাত্র বলি যে এই বিষয় 

0). চাও, 
1 90816, : 
110) .1)000009 [গাও 
[ ূ 8 ঢা [180], এ র্ 1. 

(8) 11890 টে সখ 

এত ত পনিহনে ও নৃতনতাবে জন- 
সাধারণের: হৃদয়ক্রম করা পূর্বে আর. 

কাহারও ভাগো ঘটে নাই। 

মিলের আর একখানি গ্রন্থের সহিত । 

তাঁহার পত়ীর স্মৃতি চিরগ্রথিত হইয়া 

আছে। এই গ্রন্থখানির নাম “সব | 
জেক্মন্ অব. উইমেন্?) (১) বা! জরীজাতির 
অধীনতাঁবিষয়ক প্রবস্ব। ইহার অন্ত- 
নিবেশিত মতসকল তিনি পড়ীর নিকট: 
হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন একথা আমর! : 
বলিতেছি না। ফাঁহাদিগের একূপসংস্কীর 

আছে তীহা'র! যেন তাহা ভুলিয়া যান। 
আঁমাদিগের বক্তব্য এই. যে ইহাতে 
্্রীজাতির অনুকূলে যে নুতন মতগুলি 
সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই মতগুলিই 
সর্বপ্রথমে টেলরপৃ়ীর চিত্ত আকর্ষণ || 
করে; সেই মতগুলিই তাহাদিগের 
উদ্তাবয়িতার প্রতি টেলরগন্জীর মনকে 
্রণয়প্রবণ করিয়া দেয়; সেম: 

গুলিই তাহাদিগের উদ্াবয়িতার সহিত 
টৈলরপত্রীর প্রথমে প্রণয় ও পরিশেষে. 
পরিণয়ের সংশ্ঘটন করে| “বধিক, রাঁজ- | 
নৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক |. 
সকল বিষয়েই পুরুষাতির সহিত । 
ত্রীজাতির'সমান অধিকার+--. এই নবীন 
মত তিনি টেলরপত্থীর নিকট শিক্ষা করেন ] 

নাই। কিন্তু টেলরপত্থীই : এই অত. 
| সর্ধপ্রথমে হার মুখে শ্রবণ করেন] 
এবং শ্রবণ. করা অবধি মিলের : প্রতি ]. 

টিটি রিজাল সাপ পাশাপাশি শীতে পাপা পিপাসা সপরহপআপ্পপসস ২৭ ০ পা িপপাসপাশপপ পিপাসা পি তি হার ধা দিন, দিন 8৪৬১ হয়। | 



| টি শি করেন মাই তারা সেই 

[| মনত কিরূপে কার্ষে পরিণত করিতে হইবে 

তীহা'তিনি তাহারই নিকট শিথিয়াছিলেন। 

এ্লীজাতি পুরুষজ্াতির নায় সম্পূর্ণ 

| বৈধিক স্বাধীনতীর অধিকারিণী ) পুরুতব- 

জাতির ন্যায় জ্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ 

সম্পূর্ণ রক্ষণীয়; যে সকল বিধিপরম্পরা 

ছ্বারা সমাজ ও রাজ্য শাসিত হইয়! থাকে, 

তাহার গঠনকার্ধ্য পুকুষজাঁতির ন্যায় জী- 

] জাতির সমান অধিকার” এসকল মত তিনি 

॥ তদীয় গড়ীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন, 

নাই বটে? কিন্ত ল্লীজানির পক্ষ ও স্বার্থ 

0 সংরক্ষিত না হওয়ায় এবং গর্কবোক্ত বিধি- 

] পরপ্পরার গঠনবিসয়ে শলীজাতির অধিকার 

| না খাকায়, সমাজের যে সকল আনিষ্ট 

স্্ঘ্ ট্ত হইতেছে, মানবজাতির উন্নাতি- 

ৃ মার্সে যেসকল কন্টক কেপিত হইতেছে, 

1 এবং কি কি উপায়েই ব সেই সক 

| অনিটাপাত ভর নিবারণ ছইন্ে পারে। সে 

| সমস্ত তিনি তদীয় পত্ভীর নিকটই শিক্ষা 

[| করিয়াঁডিলেন। খিলের এরপ বিশ্বাস ছিল 

্ যে-তদীয় পড়ীর  এতদ্বিষয়ক সমস্ত 

চিন্তা তিনি এই গ্রস্থে উদ্ভাসিত করিতে 

| পারেন নাই) এবং এই গ্রন্থ তদীয় পতী- 

0 সংরচিত হইলে হা ভাপেক্ষা উৎ 

|. সিল হইত।. 

| পলিবাটির” ুদরা্ধনের কুন পরেই, 

টি ফিল, “্খট,স অন্ পালিয়ামেন্টারী রিফ.. 
শত 2 এ িপিপাপিটা পিপল 

ৃ 

| নু 1. ৫) 1500108 0া। টিলা 

(ইভা | | 

৮ | 

(কিয়দংশ তীয় পীর বারা অনুমোদিত ও] 1. 
সংশোধি হইয়াছিল। সিল্ শু' তর্দীয় | 

75৯ ঙ). 738109% 

শ্রকাশ করেন। | সুতার, | | 

পড়ী_-ইহীরা! দুইজনেই পূর্বের গ্ব্যালট্” 

(২) গ্রণালীর স্বপক্ষ ছিলেন; কিন্তু পদ্থী" | 

বিয়োগের কিছুদিন-পূর্বে মিলের ও তীয় ] 

পড়ীর এই বিষয়ে মত-পরিবর্তন হয়। 

মপরিবর্তন বিষয়ে মিলের পতী. বরং 

স্তাহার অগ্রগ।মিমী হন। এই পুন্তিকায় 

এব্যালট, '» প্রণালীর বিকুদ্ধে। তাহাদিগের 

ঘে সকলযুক্তি ছিল সেই সকল যুক্তি মাই 

| সন্নিবেশিত হটয়াছে। ইহাতে মিলের 

আরও একটা মুন মৃত সন্নিবেশিত 

হইয়াছিল। তাঁহার মতে ভোটের অদ-. 

মতা অবশ্ঠ"প্রক্ষণীয়) কিন্তু তাহার 

মতে ইহা পূর্বের ন্যায়?সম্পত্তির দ্বারা 

নিয়নত্রিত না হইয়া! বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ 

দ্বার নিষস্ধিত হওয়া? কর্তবা)। এই মক 

বিষয়ে মিল্ কখনই পরীর সহিত তর্ক 

বিতর্ক করেন নাই ; জৃতরাং এ মত তদীয় | 

পড়ীর অস্থমোদিত ছিল, একথা বলা]. 

যাইতে পারে ন1। ফলতঃ কেহই তীহার || 

এ মতের  অন্থমোদন করেন নাই ): 

যাহারা ভোটের অসমতাঁর পক্ষপাতী, ৃ  ্ 

| তাহারা সমপত্তিদ্গ ভিত্তির, উপরই : এই] 

সমতা সং স্থাপিত করিতে: চাহেন; ু  

[বা বিদ্যার উৎকর্ষের উপর নহে পা রা. 

মিলের পালি ামেন্টারী- সংস্কার, বিয়া । 

প্রবন্ধের প্রকাশনের অব্যবহিত পরেই রি 

পাপা পপ সা স্পা 



শি স৮হ। |. রি 

পা ০ সত ২০ € পি পা 

জনূ ই ট মিলের ₹ দান 
$৪৪জঞগাউিচত ৩একএ৬ কার বন ৪৬ ওক জ দফা জলাও জারজ ক চাকা কুক 

] টা হেযারেন রে ভাতানি প্রণালী (৪) 

| বিষয়ক উৎল্ষট' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 

[| হেয়ারের প্রণালীর উৎকর্ষ বিষয়ে মিল 

৷ অনৈক প্রশংসা! করিয়াছেন। তিনি ফেজার্স 
| ম্যাগাজিনে হেয়ারের পুস্তকের এবং এই 
৷ বিষয়ে অষ্টিন ও পরিমার(৫) লিখিত পুস্তক 
| ঘয়ের একটা বিস্তুত সমালোচনা বাহির 

| করেন। এই সমালোচনা এক্ষণে মিলের 
[| বিবিধরচনাবলী নামক গ্রন্থের অন্তর 
|| বেশি হট্টয়াছে। 
| এই বৎসরে তিনি আর ছুই একটা 
[| গুক্তর কার্ষের সম্পাদন করেন। প্রাথ- 
|| মং এডিন্বর|! রিভিউতে স্ববিখ্যাত 

] দার্শনিক বেইনের মনোবিজ্ঞানবিষয়ক 
প্রবন্ধের সমালোচন! করিয়! ইহার যশঃ 

] ইংলগ্ডের সর্বত্র উদ্বোষিত. করেন। 
ৃ দ্বিতীয়তঃ তাহার ক্ষুদ্র কুদ্র রচনাঁগুলিকে 

[0 “ডেমার্টেসন্স আও ডিদ্কসন্স" 
|| নামে পুস্তকাকারে ছুই খণ্ডে প্রীকীশিত 
| করেন... তদীয় পর্তীর জীবদ্দশাতেই 

|| ইহার অন্তনিবেশনীয় বিষষ গুলি 
] নির্বাচিত হয়; কিন্তু পুনঃপ্রকাশন 
0. লক্ষ্য করিয়। সেগুলি তীয় গতবার কখনই 
| সংশোধিত হয় নাই। পতী-সাহাধ্যবিরহে 
] হতাশ হইয়া মিল, প্রস্তাবগুলিকে তদ- 

স্থাতেই মুদ্রিত করিলেন । 'ফেবল্প যে 
1 সে স্থান তাহার, বর্তমান মতের বিরোধী 
18) এত মাত, 7 

: (6 ট জাত ৪, 
] 4) মতা ক 
| ৪ চাও রর 109৬ 
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ছিল ই; সবর স্থানউঠাইয। মিরর “ ৰ 
ফিউ ওয়ার্ডস অন নন-ইন্টার ভেনসন্ (১) ] 
_ফেজাম্যাগজিনে এতৎ-শিরস্ক প্র- |. 
বন্ধ ভিন্ন মিল. এবংমর আর কিছুই 
লিখেন নাই। . এই শ্রবস্কটী তদীয় 
“ডেজাটেসন্প আযাও ডিন্কলন্স” নামক 
পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনঃ প্রকাশিত হয়। 
ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বলিয়া থা: 

কেন, ইংলগ বিদেশীয় রাজনীতিবিষয়ে 
কিঞিত উদালীন; যে বিষয়ে ইংলগ্ডের 
কোন স্বার্থ নাই তাহাতে ইংলও হত্ত- 1 
ক্ষেপে করেন নাঃ--ইত্যাদি অপবাদ : 

হইতে ইংলগডের গৌরর রক্ষা করাই এই - 

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় লর্ড 

৷ পামাষ্টনি কর্তৃক স্নয়েজ খাল কাটার প্রতি | 

বাদই--ইংলখ্ডের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত অপযশঃ, 
উদেধোধিত হওয়ার উত্তেজক কারণ |. এই 
প্রস্তাব উপলুঙ্ষে সিল-যে নীতি ও রাজ-. 
নীতি দ্বার! বিভিন্ন বিভিপ্ন জাতির পরম্পর- ; 

বদ্ধ হওয়া উচিত--সেই'নীতি ওরাজনীতি- 

বিষয়ে একটা উৎরুষ্ট বিতর্ক উত্থাপিত 

কয়েন। এই জাতিগত নীতি ও রাজনীতি | 

বিষয়ে তর্দীয় মত সকল, তিনি .লর্ড, 

ক্রহাম্ প্রশ্তির আক্রমণ হইতে ১৮৪৮. 

ৃষ্টাবের ফরাশি দাময়িক: গবর্ণমন্টের 
সমর্থন বিষয়ক প্রস্তাবে। কিয় পরিমাণে 
বাক্ত করেন। এই প্রবন্ধ প্রথমে ওয়ে্ট-. 
নি টিটি কাশিত হ হয়) রং ]. 
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1 পরে তীয় 

.] পুস্তকে পুনমুদ্রিত হ্য়। 

- | মিল জীবনের জবশিষট ভাঁগ 
এই রূপে ৃ 

ক রাজনৈতিক সাহিত্যের অনুশীলনে 

| আতিবাধিত করিতে লাগিলেন। তিনি 
|] রান্ষনীতির প্রধান আন্দোলনস্থান লগুন- 

| নগরী হইতে: অনেক দুরে অবস্থিত ছিলেন 

ৃ বটে কিন্তু তাহাতে তাহার 
রাজনীতি 

€৫ জোট” নামক 

| (বিষয়ক আলোচন। সমন্ধে অন্থব্ধাি ন! 
হা বরং ক্থুবিধাই, ঘটয়াছিল। আজ 
কাল যশহাদের কিছু সঙ্গিত আছে; 

বান্পীয়পোত, বাকসীয শকট, তড়িৎ বান্তা-. 

বহ প্রস্ৃতি গতাহকৃল উপকরণ, সকলের 

| জন্য দৃরত্বক্জনিত. ৫ 
|| তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। 

গত দিবন যে সকল ঘটন। ঘটিয়াছে, 

|| পরদিন প্রতাষে 

কান অঙ্বিধাই 

সেই সকল ছটন। 

ংবাদপতর- যোগে এক সময়েই লগ্নে 

ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে। 

| লগুনের অধিবাঁসির! যে সময়ে দৈননিন 
ংবাদপত্র নকল াহাদিগের টেবিলের. 

ৃ | উপর. দেখিতে পান, বাদ্দীয় শকটের 

(অদ্ভুত মহিমায় অন্যান্য নগরের ও 
] পরীত্ামের অধিবাসীরাও সেই সময়েই 

|| সেইসকল সংবাদপত্রদারা 
]. টেবিল সুশোভিত দেখিতে পান। 

৷ তাহারা মানবী ঘটনাবলীর গভীর. অন্তর | [সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক সাময়িক, 

| গত্ধ সকল, যথামময়ে প্রকাশিত ও. 
ও 0 চারি, হইয়া পরলীগ্রামের অধিবালী-: 
| দিগকেও, সামরিক তর্কের বিষয় অবগত, 
| [করিল দে! অনেকসময় এরূপ টে 

| বাদী- যাহার | 
| বৃতবাস্ত গুনিবার তত সম্ভাবনা নাইসহয়ত। |. 

| চিন্তাবিহীন ও হৃমবগপ্রিয় কিন্তু সম্পী- | 

[ও স্থশিক্ষিত। এইজন্যই সম্পাদকের, 

তাহাদিগের | 

উন্মেষণে অক্ষম একদল বিদ্বান ও. : 

যেনথরের তর রা আলো- ৰ 

| চনার বিষয়সকল লোকের মুখেই শুনিয়া |. 
| পরিতৃপ্ত হন? স্তাহারা, সম্গাদ, গঞ্জ. বা. 0. 

সাময়িক পত্াদিকে্ এই সকল বিষয়ে [ঃ 
যে সকল তর্ক বিতর্ক উতথ পিত বা প্রবন্ধ |. 
লিখিত হয় তাহা পাঠ করা তত আবশ্যক | 
মনে করেন না) কিন্ত পল্লীগ্রামের, অবি-| 

লোকমুখে সে. সকল. 

পূর্বক সেই সকল বিষয়: সম্থাদগত্র রা] 
সাময়িক পত্রাদিতে পাঠ করিয়। থাকেন। || 

সাধারণতঃ এপ দেখা যায় যে নগরের | 

গল্ীরা প্রায়ই অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত-- ] 

দূকের৷ অপেক্ষার অধিকতর চিগ্তাশীল 

সাধারণের প্রতিনিধি বিয়া পরিগণিত ।. | 
এইজন্যই সম্বাদ বা সাময়িক পত্রাদিতে | 
লিখিত বর্তমান-ঘটন|-বিষয়ক প্রস্তাব ব! 
প্রবন্ধ প্রায়ই সারবান্. ও চিত্তাবহুল হয়। 
এইজন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া: ] 

মপাসী পা্্পীপাপাা পা পিপাসা তিশা িসশিস্পাসিসসস্প, তিশা পিশাশিিিসিটশিিিসিসপিি সপাাগস 

রে 

যায় যে সঙ্থাদ পত্র বা সাময়িক পানির | 

পরী গ্রামস্থ গাঠক অধিকতর .চিস্াশীয,, | 
এবং বর্ডমান-ঘটনা-বিষয়ে উহার মতসকল |. 
অধিকতর সারগর্ভ | ফাহার! ঘৌকি" 
কত! ও সামাজিকতা! লইয়। সতত. ব্য, 

পাশ ৮ পিপিপি 

শিশির সি সপ 

ুদ্ধিমান্ লোকও যদি অধিকদিন লৌকি- ; 
কতা ও সামাজিকতা লইয়া বান্ত থাকেন) |. 
তাহা হইলে হারও, জাননেকর চি ]. 



ঘা শান স সপ) 

]. কালমণ্ে নি ও. রা | 
| নিশভ, হইয়া যাইবে 
ও সহিত তিনি: সতত মিশ্রিত, হন, তাহা- 
র্ দিগের সমতলে তাঁহাকে অচিরকাল- 
রর মধ্যেই নামিতে 'হয়। এবপ লোকের 

| স্বাদ বা. সামগ্রিক পত্রাদি 

] করিবার 
| চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে, কোন্ কোন্ 

0 বিষয়ের আন্দোলনে তদীয় দেশ আান্দো- 

, লিত হইতেছে, সে মকল বিষয় জানিবার 

তাঁহার অবসর নাই। বর্তমান ঘটনা- 

] ঘটনা ং 

উজ স্পন্সর পি 

যাহাদিগের 

পাঠ 

অবকাশ নাই। ম্ৃতরাং 

। | আোতের কি বা পরিণাম হইবৈ, বর্তমান 

রর ] তর্কের বিষযীভূত ্রশ্নঘকলের কি বা মী- 
মাংসা হইতে পারে, তাহা ও ভাবিবার ত্- 

0 ঘর সময় নাই। মিল, এরূপ অবস্থার শোচ- 
ঢু নীয় পরিগাম জানিতেন, এই জনাই তিনি 

সামাজিকতা ও লৌকিকত! লইয়া ব্যস্ত ৃ 

| খাকিতেন না। নগরের অনতিদূরস্থিত সুত্র 
| কটারে অবস্থিত হইয়া স্থাপন ও 
॥ সাময়িক পত্রাদির দ্বারা তিনি জগন্তের সমস্ত 

জানিতে পারিতেন ) বর্তমান ঘটনা. 

|| বলীয় ্ বোত কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, 
| বর্তমান অমীমাং ংলিত প্রশ্নদকলেরই বা! কি 

[| মীমাংস! হইতে পারে, তাহা তিনি সেই 
| কু কুটারে বঙ্িয়া ভাবিতেন; এবং মধ্যে 

| মধ্যে নেই সফল বিষয়ে নব নব প্রবন্ধ লিখিয়া 

সি 

| জগতে নূতন আলোক বিস্তার করিতেন। 
] শিলপবাণিয্যাগত দ্রবাজাত ও মানবল্োত 

|| গভ্তি. শবচক্ষে দেখিয়া জ্ঞানভাগ্ার 
| অধিকতর গরিবন্ধিত করিবার জনা য তিনি 
১0 মধ: রা নগরে: মা রা 

তাঁহার মতে বহুজনাকীর্ণ প্রতিনিধিসডা || 

এই নু প্রদেশের এই. ক্ষুদ্র ক] 

রের একমাত্র আলোক-_তদীয় পনথীর 
গর্ভজাত ছহিতা__মিলগের আত্মোৎকর্ষ | 
সাধনের, সাহায্যবরতে ব্রতী ছিলেন | মিলের | 
শারীরিক ও. আধ্যাত্মিক শশ্রযা ব্যতীত এ 

তাহার জীবনের অন্য কোন. কার্য | 
ছিল না। জীষননাটাশালায় এরূপ বিচ্ছে- . 
দের পর এরপ সঙ্গিনী প্রাপ্ত হা অতি ]. 
অর পুরুষের ভাগ্য ঘটিয়া উঠে। | এখন] 
হইতে যাহার! মিলের নামে প্রকাশিত 0. 
পুস্তক সকল পাঠ করিবেন, তাহাদিগের ৫ 

মনে যেন ইহা উদিত হয়, ষে সেই পুস্তক || 
গুলি ছুইজন অভ রমণী ও. একজন ]॥. 

অদ্ভুত পুরুষের মন্তিষ্ের ফল। 0. 
১৮৬০ খৃষ্টাবঝে মিল“ কমসিভা | | 

অন্ রগ্রেজেন্টেটিবগবরমে্টণ (১) নামক ৰ ৃ 

পুন্তক প্রকাশিত করেন। দীর্ঘকাল: | 
ধ্যাপিনী চিষ্ারপর প্রতিনিধি শাসন” || 

প্রণালী বিষয়ে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে |. 
উপনীত হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে দেই. 
সকলই বিশেষন্ধগে বিবৃত, হইয়াছে। 

বিধির ব্যবস্থাপনের সম্পূর্ণ অযোগা। | 
এরূপ সভার প্রকৃত কাথা নির্দিষ্ট কতি-। |] 

পয় স্থযোগ্য রাজনীতি দ্বারা “মে মকল 1 
বিধি ব্বস্থাপিত হইযাছে_-দেই মকল | | 

বিধির অনুমোদন বা! প্রত্যাখ্যান করা | 
মাত্র_বিধির ব্যবস্থাপন নহে। এই জন্য |. 
গরতিনিথি মতা, দ্বারা বিধির বাবস্থাপন || 

| রা নু চর 
নু রি 
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০. পাপ 
| 

হারার 
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নিমিত্ত একী ব্যবস্থাপক সমাজ মনো- 

| সভা যখন দেখিবেন যে কোন. নূতন 
বিধির ব্যবস্থাপন আবশ্যক হইয়া উদঠি- 

ঘর ছে, তখন তাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যের 

] ভার বাবস্থাপক সমাজের উপর অর্পণ 

| করিবেন । ব্যবস্থাপক সমাজ বিধির 

| ব্বস্থাপন করিলে, প্রহিনিধি সা ইচ্ছা- 
0 মত তাহা মণ্ুর বা নামঞ্জুর করিতে 

র্ পারিবেন | কিন্তৃতাহার কোন পরিবর্তন ক. 

রিতে হইলে প্রতিনিধি সভা স্বয়ং করিতে 

পারিবেন না। ব্যবস্থাপক সমাজের উপরই 

[| দেই সকল পরিবর্তনের ভার অর্পণ করিতে 
|| হইবে। বিধির বাবস্থাপনরূপ ,এই গুরু. 

] তর প্রশ্নের এরূপ পুর্ণ মীমাংসা! বেস্থামের 

[ পূর্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। 

] বেস্থামশিষ্য মিল্ গুরুক্ষু্ণা এই নূতন 
] পথের পরিষ্করণ ও নিশ্তুতিসাধন দার 

| করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

| সাধারণ কার্ধো সাধরণী সভার সম্পৃণ 
| অধিকারের সহিত কতিপন্ন সুদক্ষ রাজ- 

ৃ নীতিজ্ৰ দ্বারা বিধিবাবস্থাপনকার্ষ্যের 

| কেহই করেন নাই। . মিলের দৃঢ় বিশ্বাস 

| ষেএই প্রস্তাব অবশ্যই এক দিন কার্য 

] পরিণত হইবে। 

[| করেন; তাহার নাম € দি সক্জেক্সন অব. 

পরজচিজলিজ ক৮৪৬, 

কল চল গজ পডিশজশি সক” জ ওরা সক কত বপা চিল উদ তত পল অস্কার টি ভ রতি | টিয়ার 
তারেক ক 

ৃ বীত হওয়া অবশ্য. কর্তবা | গ্রাতিনিধি 

: লাভের সময়েই ইহার প্রচার করিবেন। 

ষে জগতের অলীম উপকার সংসাধিত 

|| সামঞ্জদ্য বিধানের প্রস্তাব পূর্বে আর 

.( অমস্তকালের জনা মানবঘটনালোতের : 

0 ১৮৬১খৃষ্ান্সেমিল!যে স্তকখানি ্রণয়ন 
| বি অনেকদিন হইতেই” ঘুমায়মান হইতে-; 

| উইমেন বা স্ত্রীজাতির অধীনত বিষয়ক ছিল মিলের ্ৃতীক্ষ বুদ, সর 
ভা তম এ উঞ 05. রি 

প্রবন্ধ। ইহার ন্প আমরা নু ৃ 
উল্লেখ করিয়াছি।. এই ্রসথথানি ১৮৬৯ এ 
ষটাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।, এদিন: 
বারি রাখার কারণ এই যে মিলের [| 
ইচ্ছ| ছিল যে তিনি অবসরমত মধ্যে মধ্যে 

ইহার পরিপুষ্টিসাুন 1৪ উৎকর্ষ বিধান: 
করিবেন এবং, নই মৃতের কৃতকার্ধ্যত। 

মিলের এই ইচ্ছ! ফলবতী হইয়াছিল। . 
ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আর এক 

খানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 

এই গ্রন্থ খানির নাম * ইউটিলিটেরি- 
যানিজম্ ” (৩) বা হিতবাদ। এই প্রবন্বটী ] 

তাহার পত্থীর জীবদ্দশাতেই তিনি ফেন্ছার্স 
ম্যাগাজিনে উপর্যাপরি তিনবারে প্রকা- । 

শিতকরেন। তিনি 4 প্রবন্ধটা সংশোধিত 

করিগ! এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সংযোজিত 

করিয়া এক্ষণে পুস্তকাকার়ে প্রকাশ | 
করেন?” 

এই ঘটনার অনতিপূর্কে জগতের 
ঘটনাত্রোতে এক নব বিবর্ত উাপিত ৃ 

হয়। দাঁসব্যবসায় লইয়া আ্যামেরিকায় 

ঘরে ঘরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত, হয় ্ 
এই সমরের সহিত মিলের ছাদয়: ঞর্ণ_ | 
রূপে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি. 
জানিতেন এই ভীষণ সং গ্রামের পরিণীম; 

দিক্ নির্ণয় করিবে।, এই. জঙনোখ, হস 

টান 180150, ঞ্ ভি, ও 5858 
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| 

ূ জানিতে পারিয়াছিল থে এই প্রধৃমিত 

সর বসি অচিরকালমধোই প্রজ্বলিত ছুতা- 

শবে পরিণত হষ্টবে। তীহাঁর সহাম্থুতৃতি | শ্রেণীর অস্তরে এই ত্রাস্ত বিশ্বাস টাভূত 

ৰ হইবে যে ভীহার এখন হইতে, 

| দাসব্যবসায়ীদিগের দ্বারা দাসত্বের ভাধি. ূ 

|| কারবিস্তার চে যে অনায় ও আনঙ্গত । অনুসরণ করিতে পারেন) তাহাদিগের 

| প্রভৃত্বাকাজ্ষা, এবং বনুকালোপতুক্ত 

[ অধিকার পরিত্্যাগের অনিচ্ছা প্রভৃতি; এদিকে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে. 

আস্বিন ১২৮১) জন ই রা মিষে লবভ। ূ ২৭৯ 
স্বাদ ৪ এজখরাযাডতধর পাপন নানান কডএ ৪৪ ৪5৬ ৮৮৪ উড টড ৪৪৮ জব ত১ গত বর ৬৪৪৪৪ ৪ধ৪৭০০০$৪৯৯$৪চ৮$ ৪৩৩৪ উর ২৬০৪৭777000 02 2 জততিউ ৬৬ ৩৪ উ রই চিজ রক) 

সাধারণ তত্র বিপুল যশ বহুকালের 

জন্য নিখীলিত হইবে) ইউরোপের ও সম্তাস্ত 

দাসব্যবনায়বিরোধিদিগেরই সহিত ছিল । 

নির্ধিবাদে তাহাদিগের নীচপ্রবৃত্তির 

তাহা তিনি ঘুক্তক্ঠে বলিতেন | ধনলিগ্ণা, ূ এই অন্ধবিশ্বাস নরকধিরে ধৌত ন। 

ূ হইলে আর অপনীত হইবে না। 

| ছা্মনীয় বৃত্তি নকল যে দাসত্বপ্রথার দৃী- | উদ্দীচয আমেরিকাঁনেরা যদ্দি সমরে : 

[| করণের প্রতিদ্ন্দিনী তাহা তিনি জানিতেন |; জয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়! থাকেন, তাহা 

তাহার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক কেয়ার্ণেস (১) | হইলে তীহাদিগের জয়লাভ অবশ্যন্তাবী। 

তদীয় « শ্লেভ পাঁউয়ার * নামক দাসত্ব- ; ইহাদিগের বর্তব্যজ্ঞান দীসত্বপ্রথা একে. 

|| বিষয়ক গ্রন্থে এই সন্ত বিষয় অতি্পষ্টরূপে | বারে উঠাইয়া দিতে এখনও প্রস্তুত হয় 
বিবৃত করিয়াছেন । মিল জানিতেন ; নাই ; যে সকল ষ্টেটসে দাসত্ববাবসায় : 
যে এই ভীষণসংগ্রামে যদি দাসব্যবসাঁয়- | অদ্যাশি গ্রচলিত আছে, মেসকল ছেটস 

পক্ষপাঁতীরা জয়লাভ করে, তাহা হইলে | হইতেও দানত্ব উঠাইয়। দেওয়| এখনও 

| 
] 

| জগতে বছদিনের মত উন্নতির আোত রুদ্ধ ইহখদিগের উদ্দেশ্য হয় নাই; অন্যান্য 

| হইবে,অধর্ম্ের জয়পতাঁকা উড্ভভীম হইবে, : ষ্টেটসে দাসত্বপ্রথা যাহাতে বিস্তুত নাহয় ৰ 

| উদ্নতিদ্রোহিদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়! । তাহার প্রতিবিধান করাই তীহাদিগের | 
|| উঠিবে। . এবং উন্নতি-পক্ষপাতিদ্দিগের | বর্তমান উদ্দেশা। মিল দেখিলেন যে 

হৃদয় ভগ্ন হইবে। কতকগুলি মন্থুয্যের | এই মনোমালিন্য ধদি পহজে নিবারিত | 

( পাটক। যাহারা এই গ্রতৃতার আ- | হইবেন।' ইহা মাঁনবগ্রকৃতির ' একটা 
॥ কাজী, তাহারা মরাকার রাক্ষস | মিল | সাধারণ নিয়ম, সামাজিক বিপ্লবের একটা | 

| জানিতেন ৈ এই রাক্ষলদিগের জয়- | অবাতিচারী অঙ্গ, যে সামান্য প্রার্থনার | 

টা হইলে, ইহাদিগেব ছুর্দমনীয় (প্রতিবাদ করিলে: গভীরতর প্রার্থনা |]. 
 বছুদিন জগতের  গুভকার্ধ্ের | আলিয়া উপস্থিত হয়। যে উদ্দীচের ] 

তা সম্পাদন করিবে? জ্যামেরিকার এক্ষণে অন্যানা সেট, সে যাহাতে দাসত্ব | 

[ স্বাধীনতার উপর কতকগুলি মন্তুযোর | না হয়, তাহা হইলে উদীচ্যেরা দাসত্বপ্রথা | 

|| সর্মতোমুখী প্রতৃতা সমাতরুর মূলোৎ- একেবারেই উঠাইয়। দিতে কৃতসম্কপ্গ | 

(0) 0 0000000 চিত সা ফাহয,শুদধ দ্ধ ভাহারই ্রতিবিধানে 



|| উদীচাদিগের কর্তব্যজ্ঞান এখনও উদ্বো- 
|| ধিত হয় নাই, বাধা পাইলে সেই উদদীচ্য- | ব্যক্তি ভিন্ন, ইংলণ্ডের যাবতীয় অধিবাসীই 

| দিগেরই কর্তবাজান দাঁদত্ব প্রথার, 

[ ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন । 

[| সমগ্র উদীচ্য অধিবাসী তাহাদিগের পশ্চা+ 
|| দগামী হইলেন । দশস্ত্রসৈনিক পুরুষদ্ধারা 

| টেডু ছেটসের কন্ষ্িটিউসন্ আবার নূতন 

|| রূরিয়া গঠিত হইল। ইহাতে যাহা কিছু 
| ূ  ন্যায়বিগহিততি ছিল/সমন্ত পরিসাকহইল । 

] 

অধিবাপীরা--উদীচ্য আযমেরিকীন্দিগের 

পরিমিত প্রার্থনাতেও স্বীকৃত হইলেন না। ) রেলেরাও ইংলতগর ভ্রাতৃপ্ণণের ন্যায় ঘোঁর- 

52 পন পত। শপ সপিশপি পিনশিিিস 

] ২৮০ ূ | মান | . এ নি ১২৮হ 
॥ 
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কৃতসন্কল্ল হইয়াছেন, দাক্ষিণাতা কট ফি ভীষণ র সমরে রে ইংলঙেরং সমগ্র উচ্চ ও 

সকলে যে সকল দাস পূর্বে ভ্রীত | মধ্য খেণীর লোৌক,_সধিক কি যাহারা | 
হইয়াছে তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে লিবারেল, ( 8.) বলিয়া! খ্যাত ত্বাহারাও। 

উদ্মোচিত করিতে এবং ভবিষ্যতে সে: দাক্ষিণাত চার ষ্রেটেসের - অধিবাসি- 

|| সকল প্রেটসে যাহাতে আর দাস ভ্রীত ; দিগের সহিত মহানুভূতি প্রকাশ করিতে 
না হয়, তাঙ্ার প্রতিবিধীন করিতে যে ৰ লাগিলেম। ্রমজী শ্রেনী-এবং 

কতিপয় সাহিতা” ও বিজ্ঞান ব্যবদাযী 

উদীচ্য অধিবাসিদিগের প্রতিকুলে বদ্ধ- 

সমূলোৎপাটনে , নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর | পরিকর হইলেন | এই ঘটনার পূর্বে 

হইবে] মিল্ জানিতে পারেন নাই যে ইংলগ্ডের 

মিলের এই শেষোক্ত আশাই_ফল | সন্তান্ত শ্রেণী, এবং লিবারেল, মতাঁভি-. 

ব্তী হইল। দাক্ষিরাত্য ষ্টেট সসকলের : মাঁনীর! চিরস্থারী উন্নতির দিকে এত অল্প 

অগ্রসর হইয়াছেন | ইউরোপের লিবা- 

গুতরাং সমরাঁনল ভীঘণবেগে গ্রজ্লিত : তর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইংলগ্ডের যে 

হইল। গ্যারিসন্ (৯) (২) ওয়ে-] ষে পুরুষ (৫) প্রতীচ্য ইত্ডিয়ায় (৬) ইউ- 
] গেলে পিলিপস এবং*অন্ ব্রাউন (৩) ূ রোপীয় গ্লাণ্টারদিগের হস্ত হইতে নিশ্রো- 

প্রভৃতি মনীষীগণ দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে ; দাসদিগর্ে উন্মন্ত করিবার জন্য 'অমা- 

নষী চেষ্টা ও অসংখ্য মুদ্রা! বর্ষণ করিয়া, 

ছিলেন, ইংলগ্ডে দেই পুরুষ এক্ষণে | 
কালকবলে পতিত হইয়া ছেন। তাঁহা- ূ 

দিগের পবিত্র আসন এক্ষণে আর এক | 
পুরুষ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পূর্ব | 
পুরুষ বহুদিনের পরীক্ষার পর এবং বন | 
দিনের বিতর্ক ও তত্বানুসন্ধানের গল্প | 

দাসত্বের যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাতের 
1 বিষয় অং অবগত হইযাছছিলেন,, এই মাগী, |] ৃ 

ইউনাইটেড, ষ্রেটসের কনিষ্টিউদনের 
মূলভিত্তি উৎপাটিত হইল যুদ্ধে উদীচা- 
দিগেরই : জয়লাত হইল। ' ইউনাই 

৫) 3 ঘা180, .&) (4) 12:28, র 

(৪) দ79098, রি 0) 352918110, হি 1 

ঞ 190. 30দ0 :: £ 80006) 9১৮] | 100 রি 



পুরুষ তদ্ধিষয়ে তর অনভিপ্ত।. শ্বেত- আ্াদঘ্বের অনুসরণ করেন! | মিল্ ও তাহা. 
] দ্বীপের বাহিরে যে সকল ঘটন! ঘটিতেছে, | দিগের অন্ুগমন করিবেন মনে করিতে, 

তাহার ত্বাহুসন্ধানে ইংরাজজাতির এরূপ ! ছিলেন, এমন সময় একটা আকস্মিক 
( শ্বভাবসিম্ব অপ্রবণতা, যে আমেরিকার; ঘটন! তাহার সমস্ত সঙ্কলের, বিপর্যযাস 

|| এই ভীষণ সময়ের অব্যবহিত বাঁ ব্যবহিত । করিয়াছিল । 
[ কারণ বিষয়ে ইংরাজ সাধারণ অনেকদিন, ৯৬৮৬৯ ৃষ্টাের শেষ ভাগে কতিপয্ন 

পর্যন্ত সপ্পূর্ণ অজ্ঞ চিলেন। অধিক কি: দাক্ষিণাত্য দূত একখানি ব্রিটিস, জাহাজে 
এই সমরের প্রথম ছুই এক বৎসর অনে-। আপিতেছিলেন। এমন সময় এক জন 

[ কেই অবগত ছিলেন না, যে এই দমর : উদীচ্য কর্মচারী তাহাদিগকে ধৃত করেন। 
দাসত্বঘটিত। অনেক লিবারেল-মতা- ! এই সংবাদে সমস্ত ইংলও ক্রোধে প্রজ্জ- 
বলঘবী মনীবীরাও। অনেকদিন পর্যান্ত: লিত হইরা উঠেন। ইউনাইটেট, 

বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে এই সমর টারিফ- | ষ্টেটসের দহিত,ইংলগ্ডের যুদ্ধ অনিবার্য || 
সংজ্রান্ত। তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে ! হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে যুদ্ধের আয়ো- 

দাক্ষিণাত্য ষ্টেট দের ধিবাসীরাই প্রকৃত অন হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় | 
উৎপীড়িত। এইজন্যই ভাঙ্বাদিগের সহিত ; আ্যামেরিকার,স্বাপক্ষ্যে কোন কথা লিখিত | 

ঠাহাদিগের এই সহান্থভৃতি ! বা কথিত হইলে শ্রাত হইবার তত সন্তা- 
ইংলগেডের যে কতিপয় মনীষী দীদত্ব- | বনা নাই দেখিয়া, মিপ্ কিছুদিন নীরব 

| বিরোধী উদীচাদিগের সহিত সহানুভূতি | রহিলেন। যাজদরিকান্দগের এই কাধ্য 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল তাহাদিগের | গঠিত হইয়াছে*_-মিল্ এই সর্ববাদিপন্মত | 
অন্যতম। মিল দাসত্বের প্রতিবাদে | মতের অন্ুমোদন,করিয়াছিলেন 1 আযামে- 

সেই মনীবীদিগের অগ্রণী ছিলেন একথা । রিকার যে.ইংলগ্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 

| আমর! ঝলিতে পারিনা। মিষ্টার হজেস | করা উচিত এ বিষয়েও ভিনি সাধারণের 
(৯) এবং মিষ্টার লড়লো (২) এই | সহিত একমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন | ] 

| গ্রাজঃম্মরণীয় মহাস্মাদ্বরই সর্ক প্রথমে ; আ্যামেরিকা অবশেষে ক্ষমা প্রার্থন, করিতে | 

রা তাহাদিগের তেজস্বিনী লেখনী দ্বারা বাধ্য হইলেন | এদিকে ইংলণ্ডে যুদ্ধের || 
] এই. . জঘন্য: প্রথার প্রতিবাদ করেন। | উদেবাগও নিবৃত্ হ্টল। এই. স্থযোগে ] 

[| বাগ্সিকশ্রে্ঠ িষ্টার রাইট (৩) তদীয় ; মিলও ১৮৬২ খুষ্টান্যের জানুয়ারী মাসে | 
| অমানবী বক্তত তান্ারা পর্বত মহা' | আমেরিকার ুস্ধবিষয়ে একটা প্রবন্ধ ( 

, 0) 10778188050 ফেছার্স ম্যাগাজিনে গকাশিত রা 
0. (2) এ [70010%, এক, 282 নন | | 

ৃ রগ রা 1880 নি ৰ ২৮০০ 2016881 10 আগা, | 
॥ ৭০ 73 া ৪০ রে ॥ 

শশী সীট িশাীশীশীাশ্ীট 
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. যে সকল লিবারেল মতাবল্বীর। প্রতি- | যদি মিল প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ইউনাই- রি 
| পক্ষদিগের মঙ্ডআোতে ভাসিয়া যাইতে, টড. টে দের স্বাপাক্ষ্য লেখনীধারণ ও. 
(ছিলেন, তাহারা মিলের এই প্রবন্ধরূপ জিহবা সঞ্চালিত ন1! করিতেন, তাহা হলে |. 
অবলহন পাইমা দ্বস্থানে সংস্থিত হইলেন। | ইংলগু আমেরিকার অধিকতর বি্বেষের | 
ইহার! সকলে একত্রীতূত হইয়া! এক্ষণে | কাধণচঈতেন সংশয় নাই। উংলগুক্মাসে- 
দাসত্বের প্রতিকূলে একটী দল সংস্থাপিত | কার প্রন্ঠি এই অস্ধযবহারের ফল অগ্যাপি | 
করিলেন। ইত্যবসরে উদীচোরা জয় লাভ | ভোগ করিতেছেন? পূর্বোক্ত কতিপয় 
করিল। স্বতরাং ইংলগ্ডে দাসত্বের প্রঃ তকুল মনীষী 'র প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে 

1 দল ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। আমেরিকার ক্রোধানল এদিন শ্বেত- 

মিল, ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃন্ত হয়া! ওয়েস্ট | দ্বীপকে ইংরাঁজরক্তে রপ্তিত করিত স. 
মিনিষ্টার রিভিউ অধ্যাপক কেয়ার্ণেসের ূ 

পুস্তকের মমালোচনা উপলক্ষ করিয়া এই 
বিষয়ে আর একটা প্রস্তাব লিখিলেন। 

দেহ নাই । 

ক্লুমশঃ 

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নযালোচনা। 
 স্ররেন্্রবিনোদিনী-াট্ি্ 1 কলি” স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ?_৬ছুরণাদাসের 
কাত নূতন ভারত্যস্্রে মুদ্রিত ।প্রীউপেন্্র- | গরলোকে গিয়াও নিস্তার নাই । তাহার 

নাথ দাম্থারা গ্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। | লেখনীর সেখানে গিয়াও বিশ্রাম নাই।, 
প্রকাশক পুন্তকপ্াপ্তির এইরূপ বিবরণ | ৬ছুর্গাদাসের প্রতিভার এই দ্বিতীয় বিশ্কু-. 
দিরাছেন--'একদিল সন্ধ্যার সময়,সালিখা | রণ। তীহাঁর শরৎসরোজিনী যে ছীচে 

গ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমন কালে] ঢালা, তাহার স্থরেজ্্বিনোদিনীও সেই | 
| এক. কটৃকষমূলে এই পুস্তকথা নি প্রাপ্ত ছাঁচে চালা। গঠন একই, ভবে ধাতুর | 

| হইয়াছি। পুস্তকাধিকারী কে, তাহা: সম্পূর্ণ প্রভেদ। শরংসরোজিলীর সমবায় || 
| আদ্যাপি মিরূপণ করিতে সমর্থ নহি, | কারণ স্বর্ণ ্রেন্্বিনোদিনীর সমবায় || 

[1 গ্কাশক যদি আমাদিগকে জিজ্রান] ক. কারণ রজত। তবে শরৎসরোজিনীর ৃ 
রিতেন, তাহা হইলে আমরা জন _ঘোণায় কাদামাটি অনেক মিশান আছে, | 
গ্স্থকারের নাম বলিয়া দিতে পারিতাম। | হুরেন্্রবিনোদিনীর রূগা নিখাদ। শরৎ |. 
[আমাদের বিবেচনায় তাহার মৃত বু [৮৮৭ অনেক স্থান বাঁদ দেওয়া"): 

রা | ৬হাদাস দাসেরই এই কীর্তি, দটিকি 7. যাইতে পারে, কিন হযেরবিনোদদী বা 



মম" এ৯:। বাজ এন 

| খাটি । 
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| স্রেজধিনোদিনী কেলি-কানন | . শরৎ- 

" 1 ময়োজিনীতে রচনার নবীনতা ও ওজ- 
|| হীতা দুষ্ট হয়, জরেন্দরবিনোদিনীতত রচ. 

নার প্রবীণতা ও মধুরতা দৃষ্ট হয়। " 

চরিত্রের অস্কুনপটুতায় সুরেন্ত্রবিনোদ্দিনী 
র যে শরৎসরোজিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহ! 

। বাঁছুল্যমাত্র। মরে ও বিনোদিনী 

| এবং হরিপ্রিয় ও বিরাজমোহিনী যে 
| শরৎ ও সরোজিনী এবং বিশয় ও 
| শ্বুকুমারীর ছাঁয়ামাত্র তাহা বল! অ- 

ত্বাক্তিমাত্র। শরতের চরিত্রে যে গুঁদার্ষ্য 

ও মহদাশয়ত। আছে, স্থুরেজ্দ্রের চরিত্রে 

তাহার কথামাত্র দৃষ্ট হয়। ইংরাজের প্রতি 
বিদ্বেষ উভয় নায়কেই বিদামান আছে। 

কিন্তু শ্থরেন্দ্ের বিদ্বেষ ব্যক্তিগত, শরতের 

। বিদ্বেষ জাতিগত। শরতের লক্ষা স্বদেশের 

দাসত্বমোচন, সুর়েন্দ্রের লক্ষা প্রতিহিংস|। 

জবুরেন্্রের প্রেম চঞ্চল ও ইর্যাকষায়িত, 

শরতের প্রেম গভীর ও ঈর্ষার অধৃষা। 

: বিনোদিনী ও সরোজিনী উভয়েই পতি- 

প্রাণ ও প্রেমময়জীবিতা বটে? কিন্ত 

সরোজিনী দুঃখিনী ও আশ্রিা, ও বিনো* 

| দিনী ধনিকছৃহিত1। ছুঃ :থিনী ও আশ্রিতা 

মরোজিনী আশ্রয়প্নাতা গ্রামের জমিদার 

শরতের প্রেমের ভিকারিণী | ছুল্প ভিজনান্ত- 
ব্লাগিণী পরবশ ও লজ্জাবতী নায়িকা 

| পাছে, মনের ভাব বাক্ত হইয়া পড়ে, পাছে 
ৰ 'আশ্রয়দাতার ধিরু্ি ভাঁজন হন,--এইভয়ে 

র্ রহ পরিতাগি করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ 
' করেন এবং অসং থ্য রিপদ্ ও প্রলোভন, 

: 

ছেদানর্। শরৎসরোজিনী বিশাল বন, 

লি ্ঃ 

উর 

্রাপতগ্রন্থের নং ক্ষিপ্ত টানা? | 
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২৮৩ 

স্পা, কপাল শী কন পাপা শ বাণ ৯ 

জানিতে পারিলেন যে যীহাকে তিনি এত 

দিন অগ্নি বঙ্সিরা আশঙ্কা করিতেছিলেন 
তিনি ম্পর্শক্ষম রত্ন; তখন গৃহে প্রত্যাগত 

হইলেন ।বিনোদিনীর চরিত্রে সে বৈচিত্র 
নাই, কেবল মাধূর্যা আচে । ৰ্বিরাজেতে 

সুরে মেয়ের বাচালনা ও অনার্ধ্য রসি- : 

কতা দৃষ্ট হয়ঃ কিন্তু স্ুকুমারীর সে 
স্বীয় সরলতা ও অমায়িকতা দৃষ্ট হয় না। 
হরিপ্রিয়ের চরিত্র অছুত বৈপরীত্য-সংগ- 
ঠিত | তরলতা ও 'অকারণ-কলহ- 
প্রিয়তা ইহার প্রধান রেখা? কিন্তু ইহাতে 
সময়ে সময়ে গাতীধ্য ও সহদয়তার রেখাও 

ৃষ্ট হর। বিনয়েরর চরিত্রের কোমলতা 
ও অপাপবিদ্ধতা ইহাতে দৃষ্ট হয় না| 
এদিকে মতিলাল, বিন্দুবাধিনী ও ভূন. 

মোহিনীর ন্যায় লোমহর্ষণ চরিত্র স্রেন্তর- 

খিনোদিনীতে এক একটাও নাই। রাজচন্্র- 
বসু শরৎকুমারের সরকার ভগবানের 

নকল। আমরা আহ্লাদের সহিত স্বীকার 
করিলাম যে কেবল এই এক, স্থলেই 
নকলটা আদল অপেক্ষা উৎক্বষ্টতর হুই- 
য়াছে। শরৎ-নরোঙ্জিনী অপেক্ষা স্ুরে- 
বিনোদিনীর আর এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ] 

স্বীকার না, করিয়! থাকিতে পারিলায় ন। ূ  

নরেন্্বিনোদিনীর গীতগুলি শরৎ-সরো- 

গিনীর গীতগুলি অপেক্ষা অনেকাং শে | এর 

শ্রেষ্ঠ। 
কবর দান 

| অপূর্ববতী মরি ]. 
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পরম্পরা! অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বন | 

সপ ৯৬ 

সস 

শ্রীমতী | 
যী দত ধারা ্রণীত ও প্রকাশিত ] 

| | 



., ] 

ঠা মান্। পাঠকদিগকে বোঁধ হয় অবগত 

চা করিয়া দিতে হইবে লা যে কুমারী দত্ত 

২৮৪. টড ২ আলা পিন ১২ 
৪৪9 ৪ কাউ রাজ ডত তত তি / 

নত ₹৪৯৯০প৯ ক জা পশঃাঞলে ভার তজ জখ জও ৮৩ জিও হত শরচবকজজলওগ ওখডকর$ক৪ 

পা 

নন ন ভারতে তত দলা ও এক টাকা ডো পুরকে , মনে যনে পতিত বরণ এ 

করে, নলিনীর মাতাই, চজ্ুকেতুর ||. 

্ : সহিত তাহাঁর নমাগম করিয়া দেয়। কিন্ত | 

কে। ধাহারা ব রঙ্ভূমিতে র্গেশ- | চজ্ক্ত বালক, সুতরাং নলিনীকে টাকা, 

1 নন্দিনীর বিমলার ও “গ্রেট, নাাসানেল কার্ডকিছুই দিতে পারিত না না। . এইজন্য ডি 

নাট্যশালায় শরৎসরোজিনীর স্বকুমা '্রীর | নলিনীর মাও] ন্্রকেতুকে তাহার 'বাটাতে, রঃ 

| অভিনয় কথন দেখিস়্াছেন, গোলাপী ৃ আধিতে নিষেধ করে এবং নবিনীকে | 

( 
ূ 

দুকুমারী) তাহাদদিগ্ের সকলেরই আদ. ! নায়কান্তর অবলম্বন করিতে বলে। কিন্ত 

রের জিনিঘ। গোলাগী স্ুকুমারীর অংশ । ননী বেশ্যাদ্ুহিতা বটে,__বেশ্যা নছে। 

এত সুদ্দররূপে অভিনয় করিয়াছিল, যে  মলিনী স্তিরকরিলযে হয়চন্্রকেতুকে পতি 

| শরংসবোজিনীর প্রকাশক উপেন্্ বাবু । রূপে প্রাপ্ত হ্টব, নয় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ 

আদর করিয়া তাহার নাম স্ুকুমারী রাখি | করিব। নলিনী চন্ত্রকেতৃকে আপনার 

| ফাছেন। সেই নামেই এই নাটকের রচ- | অভিপ্রায় জানাইল। চন্ত্রকেতুও নলিশীর | 

স্ত্রী এক্ষণে জনসমাজে পরিচিত । ; প্রতি একাস্ত অনুরস্ত ছিল; কিন্ত নিজে ৃ 

মুখবন্ধে দেখা গেল এই নাটক ছুই | অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, স্বৃতরাং ইতি র্তৃব্য 

জন লেখক দ্বারা, রচিত। অন্যত্তর | বিমূৃঢ় হইয়া অবশেষে ব্রলেন্্র নামক বন্ধুর 

লেখকের নাম আুতো দাপ। রি পরামর্শে নলিনীকে লইয়া কাশী পলায়ন 

করিল। কিন্তু চন্দ্রকেতুর পিতা আদা*। 

লতের মাহায্যে অপ্াপ্তবয়স্ক পুত্রকে খল" | 

পূর্বক বাঁটাতে ফিরাইয়! আনিলেন। 

ক্ষতসেতুবন্ধন জলসজ্ঘাতকর্তৃক পরিত্যাক্ত | 

হইলে নলিনী আর কতক্ষণ জীবিত 

থাকিতে পারে ? শুন্যন্ৃদয়া নলিনী | 

চন্ত্রকেতুবিরছে কাতর হইয়া বক্ষে 

ছুরিকা গ্রহার পুর্্ধক মানবলীল! সম্বরণ, | 

করিল। নলিনী সুশিক্ষিত বারবিলাসিনী-. 

দুহিঠাদিগের আদরশস্থল| নলিনীর ] 

চরিত্র সাধারণ পভীদিগের চরিত্র অপেক্ষা... 

যে উৎরৃতর তাহাতে আব সন্দেহ নাই। 

প্রলোভনে পতিত না হইলে সতীদ্বের পা | 

রক্ষা হ়না। যে সতীত্ব গরলোভনপরীক্ষিত ৃ  | 

| 

1 

রর অংশ তাহ! আমরা জামিন রঃ গর 

| আবশ্যক নাই । এই নাটকের গুণদোষ 
বিষয়ে আমাদিগের অধিক বলিবার নাই। 

|| নাটকের নায়িকা নলিনী বারবিলাসি নী- 
দুহিতা। শৈশবে বিদ্যালয়ে অধায়ন করায় 

জঘন্য বেশ্যাবৃত্তির উপর ইহার বিশেষ 

বা জম্মে। তাহার মনে দৃঢ় প্রতীতি 
0 জন্মে যে বেশ্যবৃত্তি 'অবলদ্ধন করা অ. 
 পেক্ষা দূ স্যবৃত্তি অবলম্বন কর সহত্রগুণে 

ঘর] শ্রেষ্ট! 1 কিন্ত হরমণি তদীয় মাতা কন্যাকে 

| ব্যাতিত দীক্ষিত করিবার জন্য 
| অশেষ চেষ্টা করে। কিন্তু নলিনী চন্দ্র 1 
1 ছু নামক  হশিিযণী ছানি, 



রা & মাজসংস্কারক গু  শি্থারকদিগের শোচনীয়: ব্যাপার অনুচিত টি -" 
" || নিকট প্রার্থনা করি, তীহারা যেন নলি- | ইহাতে সে সকল বিষয়ের ছবি প্রদত্ত 

| নীর ন্যায় _বারবিলাসিনীগৃহিভীদদাকে হইয়াছে। চিত্র গুলি যেন কিঞ্চিৎ মতি- 
॥ হত্তাবলদ্বন প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে | ৷ রঞ্জিত হইয়াছে | রচনা! মন্দ নহে | 
] এরূপ ভীষণ পরিণাম হইতে রক্ষা করেন | মানসরক্জিনী-_গ্থমভাগ | মধান্থ ; 

অপূর্ধসতীতে ছুইটামাত্র চরিত্র আছে: (রা পরিজ? এরা জেন কর্তৃক | 
নলিনী ও চন্দ্রকেতু । চন্দ্রকেতু সাধারণ : 

| ূ 
ূ 

| গ্রকাশিত। মুলা 1/ আন] মান্র। 
নৈতিক আদর্শে বেশা রক্ত নষ্টচরিত্রবালক | 

ৃ 
ূ 

গ্রস্থকার সম্পাদকদিগের, মুখ বদ্ধ করি- 
কিন্তু নলিনীর প্রতি তাঁহার অবিচলিত 

প্রণয় জন্য তাহার প্রতি আমাদের মনের ৰ 

ভাব অন্যগ্রকার। নলিনী ও চক্্রকেতু 
ভিন্ন ইহাতে তাঁর কিছুই নাই। ইহার ূ 

রচন কদর্ধ্য, স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষ- র 

ঢুষ্ট। নলিনীর একপ রমণীয় চরিত্রেও 

স্থানে স্থানে জঘন্য রসিকতা জন্ধিবেশিত | দিগের মন বিচলিত হুইল। আমরা এই ৃ 
হটয়াছে। নলিনী ও চন্দ্রকেতু সত নিপুধ ্রস্থধানির বিরূদ্ধে কিছুই বলিতে পারি- || 
চিত্রকরের হস্তে পতিত হইলে যে অধিক. ; লমে এত. গ্রস্থকারকে আমর | 
তর রমণীয় আকার ধারণ করিত ভাহাতে ] পরামর্শ দিই তিনি যেন ভবিষাতে আর 
জারা ইহা ভ্রীলোকের রটনা ; এরূপ পায় ধরিয়া মাথায় উঠিতে না 

| বলিয়া আমরা কিঞ্িং বাহুলারপে 9৪ 

ইহার সমালোচনা করিলাম । সিকিমের ইতিহাস-_ ১ ম 

হাসিও আসে কামাও পায়__ | সংস্করণ কলিকাতা গিরিশ-বিদ্য 
মেলেরিয়। জবর্ সংক্রান্ত প্রহসন | কোন | রত্ব বন্ে মুদ্রিত। শ্রীউমেশচন্জ্র রায় প্রণীত 
তুক্তভোগি প্রণীত। ম্যালেরিয়া জরে | মূল্য।%* আনা। গ্রস্থক,র নিজে স্বীকার 
দেশের কিরূপ ছুরবস্থা ঘটিয়াছে, অশিক্ষিত | করিয়াছেন যে তিনি ফোন পুন্তকের 

[| ডাক্তারদিগের হাল ম্যালেরিয়া জরপ্র-| সহায়তা গ্রহণ করেন নাই এবং নান! 
পীড়িত ব্যক্তিদিগের জীবন মরণ সমর্পিত | স্কান পর্যযটনপুর্ধক ইহ!র উপকরণসাম্র | 

হওয়ায় দেখা কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট | সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এই ইতি. | 
'খীংঘটিত হইতেছে) এবং নীচমনা দৃপ্ত ; হাদে ইংরাজদিগের সহিত, সিকিমরাজের || 

ম্যাজিট্রেটদিগের হস্তে রীলীফের ভার | কয়েবী-ফুদ্ধ মাতের বর্ণনা ভিন্ন আর || 
১১১১১১১১0৩৩ 

বার জন্য ভারতচন্ত্রের মানপিংহ হইতে 

এই শ্লোকটী উদ্ধত করিঘ] দিয়াছেন £-- 

“অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে । 
পুষ্প দহ কীট যথা উঠে সরমাথে |” 

গ্রন্থকারের এই কাতরোক্তিতে আমা- 



কিছুই দেখিতে পাইলাম না। উংরাজ 

[ পরিপর্ণ। সিকিমের অধিবাসীর। নির্বোধ 

৪ অসভা, তাহার! নিজের বল ন। বুঝি 

| ব্িটিশ-সিংহের মহিত সমরে প্রবৃন্ব হয়? 

তাহার বিনা যুদ্ধে সহজে ইংরাজদিগের | ক্কানে াসযাম্পদ ফয়াছে_ এরূপ বর্ণন। 

গুলি |. অধীনতা শ্বীকার করে নাই-এ 
অতি গহিতি কার্ধা হইয়াছে জানাইবার 

জন্য গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £-- “হায়! 

সিংহসদৃশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত 
বিবাদ করিতে মিকিমপতির কি ছুর্বঘ দ্ধি 

জন্মিয়াছিল। বোধ হয়ঃ সিকিমপতি 

ব্রিটিশগবর্ণমেণ্টকে জানিবাও জানিতে 

পারেন নাটি। যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
প্রতাপ শবণে বজেেরেও গর্ব চুর্ণ হয়ঃ 

| নগেন্দ্রও ঘন ঘন কম্পমান হইতেছে 

এবং অন্যান্য প্রবল শত্ররও ইচ্ছা সুদূর 
পরাহত হয়, তীহাদের-ঘর্ধে” ববাদ কর! 

কি তৃণসদৃশ সিকিমপতির কার্য্য? ফলতঃ 

“* যেমন কার্ধ্য তেমনি ফল ”-_-নিকিম- 
পণ্ড স্বীয় ওন্ধত্যের বিলক্ষণ ফল ভোগ 

করিয়াছিলেন। রক্ষা! এই, স্থসভ্য ইংরেজ 

গবর্ণমেণ্টের হৃদয় দয়াগুণে পূর্ণ বিধায়, 
এখন পর্য্যস্তও সিকিমপতি কতকটা স্থান 
লইয়া রাজা নাম জাকাইতেছেন। ব্রিটাশ 

| গবর্ণমেপ্ট যদি ব্দান্য ও করুণহদয় না 
হইতেন, তাহা হইলে এতদিন তাহাকে 
|| সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগপুরঃসর সন্নাসাশ্রম 

| গ্রহণ করিতে হইত। 7 সিফিমের রাজা 

ও নিলা সি ইত যে াক্তির র স্হা- 
ৰ 

এারপনলবরারাপনাাদি 
চর * ৫. ৯ ৮ ্ & বু হু 

রি ॥ ৮০ ৪85 রিং তি হা ২ চিত 0 2102218 & 

রি ্  নাই, সে ব্াক্তির সিকিষের ইতিহাস 

দিগের প্রশংসাঁতেই গ্রন্থের অনেক স্থান লিখিতে যাওয়া বিভ্ৃঙ্বনামাত্র | 

র 

| 
1 

] | 
] | 

ৰ 

ন্ 

4৬ 

আশ্বিন ১২৮২ 
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এ গ্রন্থ গভীর গবেষণার কোন চি 

নাই,” ঘটনার প্রাবঙ্য নাই) বর্ণনার 
গাঢ়তা নাই। অধিককি বর্ণনা কানে 

ঈতিহানের সম্পূর্ণ মযৌগা । ছুই একটা 
দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইঈল। ইহাতেই 

পাঠকগণের গ্রতীতি জন্মিবে | 
(১) এখানে স্র্যদের প্রায়ই আদৃষ্ট 

থাকেন, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্বীয় কিরণ, 

জাল বিস্তারপুরঃমর জনগণের হৃদয়সরোঁজ 

বিকশিত ও পরমানন্দ মকরনে দিগলয় 

স্নিগ্ধ ও পরিপ্লুত করেন); কিন্তু এখানে 

ঘর্ণীবায়ুর অত্তান্ত প্রাছূর্ভাব। 
(২) যাহ] হউক, অবশেষে যখন 

কুমুদিনীনায়ক ভগবান্ স্থধাংশু সুধাবর্ষণ | 

দ্বারা জগৎকে ধৌত করিতে লাগিলেন, 
তখন নেটিব ডাক্তার আক্বর আলি ও 
তাহার ভৃত্য জনৈক বেহারার সহিত; 
তাহাদের সাক্ষাৎকার হইল। | 

(৩) পদ্মিনীনায়ক ভগবান্ মরীচি-। 

পর্বতের গুহাঁশায়ী হইলেন, এবং করাল 

দুঃখরজনী সমাগতা হইল । তখন তাহা- | 

হইয়া কোথায় গমন করিল তাহা তত্ব! 

* ॥ ॥ 

০০০০০ 

০৮ শেপ শী পীলত ও পপ ০১. ৮ পপ পাপ পাপা 

[লী পদ্লিনীরে বিরহিণী করিয়া অন্ত- | 

কালশ্বরূপ তাঁমসী সথীরে সঙ্গে করিয়া | 

দিগের অন্ধজনের াঠনবর্ূপ সেই পার্ধ- | 

তীয় বন্ধুয় তমোরূপ কাল-কবলে পতিত | | 

করিতে না পারাতে, ভাহছে। আশালতব[. 
১5 লা 



দহ ১২৮১ মাল। 

রে বাঁবু অমৃতগাল বন্ধ হরিনাভী | 
, অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় * 

তারা প্রনন্ন গঙ্গোপাধ্যায় গ১ 

বাবু নৃসিংহচন্ত্র হালদার কলিক'ত| ১ 

» যছ্ুলাল মল্লিক কলিকাতা ৩৭ 

» রমানাথ বড়াল এ ৩৭ 

»» রাখধন বড়া ত্র ৩৭ 

,) কঞ্চধন মুখোপাধ্যায় এ ৩৭ 
»» বিষ্উন্্র নিংহ ত ১%০ 

* ||», গিরিশচন্দ্র সেন প ১৯ 

৮" পঞ্চানন চক্রবর্তী এ ৩৭ 

». প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী ঢাক! ৩1১০ 

৮. দীনবন্ধু চৌধুরি কলিকাণা ১২ 

১» উমাচরণ সরকার ধ' ২২ 
» দ্বীননাথ দান ১৭ 

৯ পরেশনাথ বন্দোপাধ্যায় ঢাকা ৩%০ 

». নীলমণি মিত্র টালা ৩০ 
মাষ্টার এফ এইচ. হার্ডি 

ূ . জঙ্জিপুর ৩|, 

1» কুমার গিরিশচন্্র সিংহ + 
পু পাইক পাড়া ৩1০ 

:৩1%/০ 

৯ পা াবজ পপপ৭০-০ ৭০ ক 

ঘাটাল ৩1%০ 
রাজ! কালীপ্রসাদ সিংহ পূর্বধলা 1০ 

দ্বিজেন্দ্রন!থ ঠাকুর কলিকাঁত] 911০ 

রত কপ পা পরা আপ 

সন ১২৮২ সালের ভার হইতে ক 
মুল্য প্রাণ্তি। 

রি 

ভবানীপুর*৩- 

৫ ৯11 

সী শাক ৯ শশী ৮ ৩৮ শশী শী িশাশাশি াশীশীসপপপ্পিসপপ শি পল 

*৮  মেগ্ররাজ কুঠারী আজিমগঞ্জী ৩।৮০ 

॥ 42 

£, ভগীরথ মা তাজহাট 
রা শম্তুচন্জর দে মুন্নেফ সাহাগাদপুর 5 শ্রীতুক্ত বাদি অধিকারী 

| লামবহারী শাহী মালদা ১৯ 

৮৮০৪ 

টি বাবু হরিনাথ বনু কলিকাত। ৩২ 

শারদাপ্রসাদ ঘোষ 

বেশালীগগা . ৩9০ 
১» হেমেন্দ্রন্্র দেব, ডিহি ইটালী ৩॥০ 

রামকুঘার সরকার কগিকাতা ১৯. 
, কৃষ্করমণ গোস্বামী জগদল ২৭১০ 

চন্দননগর পুস্তকালয় ১1০ 
উমাচরণ মঙ্গল রামজীবনপুর /১০ | 

সতাজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 

চে 

৩।।০ 

ভবানিপুর ৩০ 

ূ রা রি 

দেবেন্দ্রনাথ সাহা, চিথপিরা ৩1৯/০ 
শারদানাথ মহ্তমদার রাধানগর. ৩1০ 

7) » নননহিনন্ধ্রণুকুর গুজলপুর ৩1০ 
»* উদাপ্রনাদ বন্দেপাধ্যার মহিষ তলা ৪. 
5 বলগণা পুস্তকালয় ৩৭. 

, নবীনচন্ত্র ঘোষ ডাক্তার কৃষ্ণনগর ২. 

১ আশ্ততোষ লাহিড়ী এ 

১৪ 

5? 

স্পেস শি শিস ২৯ টি 

০০০০ ররর 

্ সপ আশপাশ শী ০৮ 

নু - 5 শ ৪ 

,» মণিলাল সেট কলিকাত। ৩২ 

.» চত্ত্রবিষু দে এ বা 

১ সতাকুষ্ণ বস্থ গর | | ৩১, 

» কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় মুন্ষিগঞ্ ৩৫ 
অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় . 

| ভবানীপুর ৩২. | 

(রাজা জগতরসচ নিংহ সস রগাপুর ৩ | 

| ১ গোমী ১4 ৩17০ ৮ 



। তবজেল ভসেন 

» তারাপদ 
০০ 

যুক্ত বাবুতারা প্রসন্ন ্গঙ্গোপাধায় 
ঘাটাল ৩1৯০ 

রাঁজ। কালীগ্রপাদ নিংহ . 

পূর্বধল। ৩1৯/০. 

নন্দলাল নিরোগী কলিকাতা ২০৯, 

জ্ঞানেন্্রনাথ দাস তরী - ৩৭ 

মদনমোহন ভট্ট এ ৩৭ 
ত্রৈলক্যনাথ বস্থ মজাফরপুর ৩1০০ 

কলাটাদ চটোপাধ্যায় 

উত্তর গাড়া ৩1%০ 

বিপিনবিহারী আট্য কলিকাঁত| ৩-. 

চন্্রকুমার চৌধুরী কলিকাতা ৩ 

ববাজার সুর সম্পাদক ১৩/০' 

ভূবলমোঁন গুপ্ত নওযাড়ি ৩1৮০ 
নন্দরুদ্ঃ বনু কলিকাত! 

জ্ঞানেনরমোছন রায় 3 ৩৭ 

ব্রৈলোকানাথ হালদার লক্ষে ৩1%০ 

৪) 

শুন্দরপূর ৩৬1০০ 

কার্তিবচন্ত্র চট্োপাধ্যায় শিলং ৩1৮০ 

জাঁনকীনা থ মুখোপাধ্যায়  ভমিদার 

"কার্কীতি? ৩২ 

কালীপ্রমন্ন সেন তর ৩, 

মভিমচন্্র মজবমদার টয়া ৩'%০ 

রামচরণ ঘোষ কলিকাতা ৩৯ 

রাঁজবিহারি দাঁস ঢাকা ৩. 

ন্নলাল জী .কলিকাতা ৩৭, 

রামচরণ ঘোষ বড় জাঙুল' 5%- 
রাজেন্্রলাল বন্দোপাপ্যার | 

কলিকাতা ৩- 

| রমদীযোহন ঘোষ থি ধদেরগুর ৩1০০.) 
টি তূবনমোহন বন্দোপাধ্যায় 

 কলিকানা তা 

ঘাষাল কলিকাতা, 
/পসা৯৯০৯০৯ পপ এসপি 

প্রধুক্ বাব গিরিশচ্ দুধোপাধযার 

কল্লিকাত| 

এফ এইচ হাড়িঞ্ত জঙ্গিপুর রী 

রাজমোহন রারচৌধুরী টাকী ৩1%০ 
শীতলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা ১৮০ | 

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় লক্ষৌ ৩1০ | 

বেষ্জালি বুক বলব বাকীপুর 
পুরুযোত্বম ধর কলকাতা: 

ঙ্গাচরণ সেনপ্গায়ালগাড়া ৩৭ 

৬৮০ 

৩৭ 

রেবারেড আলেফজাগার ষ্টারন, 

5১ 

2৯ 

55 

 দিননাথ মিত্র ঘা 

| কুথার ?ি 

 প্রনন্নকুমার বস্থ 

কলিকাত। ৩ 

৩৭. 

ভীরু ঘোষ এ ১৭ 

মোভিনমোহন দত্ত উর ৩৭ 

বিপ্নিবিভারী রায় ঢাকা ৩1%০ 

হরিচরণ বু কলিকাত। ৩৭ ৃ 

অদ্বিককাচরণ দত্ত কলিকাতা ৩৯) 

উমাচরণ দত্ত গোববধ্ড|ঙ্া ১০ 

প্রিয়নাথ ঘোষ আনাটি স্কল মু | 
নবীনচদ্র দা গজঘন্টা ৩০ 
নীলমণি মিত্র টাল! ৩/ ] 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাঁত1 ৩-] 

মেঘরাজ কুঠারী আজিমগঞ্জ ৩1%০ 

ত্রিগুণাচরণ মেন ধলিকাতা 

কামাধা প্রসাদ রায় কুড়লগাচি ৩।/০ 
ঠারিশচঞ্ সিংহ 

পাইকপাড়া 

নগেন্্রনারারণ অধিকারী . 
: দ্বাবিকুশী_ ৩০০ | 

৩০০ | 

৩1%০ |. 

শিলং 

রমনাথ মুখোপাধ্যার ঢোকার, 
| পুর হা? 

প্রবোধচ্ রা টাকী পথ 
পপ 



০. জগ্দীনতনীরানণ রায়চৌধুরী 
রঙ্গপুর ৩15/9 

১» ভগীরথদান তাজছাট 

১» যে।গেন্্রনারারণ আচাধয চৌধুরী 

মুক্তাগাছা 

৷». অমৃতনারায়ণ আচার্য চৌধুরী 

৩- 

৩1০ 

৮ শল্ত্ন্্র দে মুম্পেক 

সাহাযাদপুর 

» লালবিহারী লাহিড়ি মালদহ ০০ 

+ 
মিসস পপ পপ এ পদ ৯ পপ সপ পাপা 

বিজ্ঞাপন । 
স্ুরেক্দ্রবিনোদিনী নাটক। 

£ &% ভাবুক জনের*্হৃদয়ের ধন ও 

উত্ক্ৃঝ। পদার্থ নাউককে কতকগুলি 

অপদার্থ বাঙ্গালা, 

করিয়া তুলিয়াছেন। তীঁহ|দিগের ইইউ 

যে নাটকের দুর্নাম রটিরাছে, উপেন্ত্রনাথ 

দান হইতে তাহা দূর হইবার উপক্রম 

বিদ্বৎ্পমাছে লমপ্রিক সন্ম(ন লাভ করি- 

তেছি .« স্থরেন্-বিনোদিনী ” ততোধিক 

সম্মান লাভ করিবে । আলঙ্কারিকেরা 

| বলেনঃ “ কাব্যং রসাঙ্মকং বাঁকাং। 

॥ষে অকল বাঙ্গাল! নাটক দেখিতে পাই, 

[| তাহাতে সে আত্ম র সহিত প্রায় সাক্ষাৎ 

1১১ রাধাকিশোর শীল  কলিকাত। লু 
» দীননাথ মিত্র ৩২ 

+» কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়... 
রাজমাহী ৩1%০। 

+, হরচন্দ্র রার উকিল রামপুর ৩1০/০ 

১ হেমেন্্র্ত্র দেব ইটালী ৩৭. 
1», রাসবিহারী গোস্বামী কলিকাতা ৩-. 

ূ 
[ 

পপ ০৮ ০ 
শি শি শসা সাল ২৮ (০) ৯৯ 

৷ পাঠকের আত্মাও সজীব হইয়া উঠিবে। 

বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগের উপারভূত সেই | 

নাটকলেখক মাটা গ্রণকে বিশুদ্ী আনন্দ সুখে আনন্দিত ] 

হইয়াছে । তাহার “ শরৎ সরোজিনী ”' ; গাদন করিয়া থাকেন। & * মফংলস্থ : 

ঘাছে। আমরা জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাই- | প্রকার অত্যাচার করেন, ভ্গলির ম্যাঁজি- | 

রসই কাবোর আম্মা । আমরা সচবাচর কোন অংশে অধিক উত্তেজক: হইয়াছে 

| হয় ন]। এবি রন্্রধিনোদিনীতে ” সেই ; দিগকে “ শরখ্সরোজিনী ৮ নামক এক | 

্ মা সম্পূর্ণ সম্ভব লক্ষিত হল ; খানি নাটক উ উপহার দিয়! যেব্ূপ পরিতুষ্ট | 
অধিক কথ কি ১৬ 'এখানি, ৪৪৫৯ করিলে, এই “িরেজবিনোরিনী” 

রাস পাপা পপ পাস জী ০ পিসি 

৮ চন্কুমার চৌধুরী 
» কল্পনাকুমারী'দেধী প্র র্ 

১১ রাধানাথ বন্দোপাধায় 
এ ত্ 

৮ 

আমরা পাঠকালে প্রায় প্রতি পদেই 
পরম আনন্দ অনুভব করিলাঁম। উপেন্ত্র- 
নাথের প্রণীত নাটকের একটা বিশেষ ; 

গুণ এই, স্বগ্রন্থ শুক্ার বীর করুণ 

হারাদি রসের সমাবেশ কবিরা পাঠক- 

ক্ষরা তাহার নাটক রচনার এক মাত্র 

উবেশ/ব্রিঞ্জ,. তিনি নাটক রচনায় । 

অনেক গুলি অভিপ্রেত বিষয়ের স্ 

স্পা 

মাজিষ্টেট প্রভৃতি ইউরোপীয়েরা যে 

স্টেট মাক্রেখডেলের চরিত্র দ্বারা তাহা ; 
সুন্দর বূপে বর্ণিত হইয়াছে । সোমপ্রকাশ। 

্ শরৎসরোজিনী ” অপেক্গাও কোন | 
ূ 
| 

অন্ৃতবাজার। ২.0 ৯০ ] 
[ 

কয়েক মান পুর্বে উপেন্্ ৬ জামা- ৰ 



সেতো পপি হা ভীগ 

এটা
 

দ্বারাও আমাদের সেইরূপ, বরং অধিক. 

পরিতোষ জন্মাইলেন সিরাত, 
গেজেট। $ 

নীলদর্পনের পর আর যত, নটি 
লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের মল 
হয়. নাই তাহা আমরা বলি না, কিন্ত 

* সুরেন্্রবিনোদিনীর ”” গ্রন্থকর্তা নাটক 

লেখার একটী নূতন আকার দিয়াছেন । 
তিনি দেখাইয়াছেন যে এক জন গ্রশ্থকর্ত। 
নির্জন গৃহে, অবস্থিতি করিয়া গ্রন্থ রচন! 

দ্বারা দেশের কত মন্তল সম্পাদন করিতে 
পারেন । যিনি বেঙ্গল থিয়েটরে “ সুরে 

|| বিনোদিনী অভিনয় দেখিয়াঁছেন। তিনি 

দৃঢ়বূপে জা [নিতে পাঁরিয়াছেন যে এদেশের 

ম্যাজিষ্টে টের কিন্ূপ অথ গ্রথল গ্রতা- 
| পান্ধিত, ষ্টাফেন সাহেবের নৃতন দর্ুবিধি 

আইন তাহাদের হক্তে কি ভয়ানক ঘন্ব, 
কারাগারবাসীরা কত ক্ুপার পাত্র এবং 

(করেন, খাহারা এইরূপ গ্রীন না 

: [॥ করেন; তাহারা দেশের লস 

| এবং যাহারা দেশহিতৈষী াহাদের সক- 

লেরগ্রইরূপ গ্রস্থকর্তাকে উৎসাহ রি 
' করা উচিত ।--অমৃদ্তবাজার পত্রিকা 
. উপেন্্র বাবু যখন রৎসরোজিরী 
৷ নাটক প্রকাশ করেন, তখন লিখিয়াঁ- 

ছিলেন যে তাহার গরলোকগত কোন 

করিয়া তাহার প্রতি মুদ্রাঙ্কনের ভার 

|| দিয়া যান। “নুরেন্দ্রবিনোদিনীর” বেলায় 

| 'ভিনি, লিখিয়াছেন যে সালিকাগ্রামের 
কোন বট বৃক্ষমূলে এই পুশুক খানি 

র বলিতে, পারি, য়ে তাহার: পরলোকগত, 
বু ভু, হটকা। অভ্যায গুণে এই? টিক, 
সপ ্্্ম্্্ল 

তাহাদের উপর গরর্ণমেণ্ট কত নিষ্পীড়ন 

বন্ধু সেই নাটক খানির রটনা সমাপ্ত 

বুড়াইয়া, গাইয়াছেন।।, আমরা! নিশ্চনব 

রি রি তর টি রর 

৯2822525223 __. -- ক শশা শাশাশীশাশীশাশীিাাা শী পাশীশিপীশীসীশশীিশাশাশশীটী শী শী শশী শ্শ্াশীশাশীপাীশী 

ইহার গুণসমষ্টির তুলনায় অতি' যখ- 

7৮ ঞ 
১50৩ 

দ্র চািন 11৮ 

লিথিয়া ষমূলে স্যাপিত করিয়া! নিপা 

ছেন। এই ততটা উৎপান্ত সহ্য করিতে 

আমরা সর্ধথাই সম্মত আছি, এবং সার 

রিচার্ড টেম্পুলের প্রস্তাবিত গয়ার পথে; 

রেলে নির্মাণ সম্পন্ন হইলে যদি কোন 
নবযুপদে পিগুদান করিয়া তাহার 
(নাঈর্ধরেখক ভূতটার) উদ্ধার সাধন 

করিতে যান, তাহ হইলে কেবল আমর] ূ 

নহি, নাটকা নে দী অনেক 

২ শপীশিশশি? শশ্টশিতিোিশশাকিশ 

ভূতও তাহার ( ভূতোদ্ধারসাঁধনেচ্ছ, 

ব্যক্তির) গ্রতি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইবে। 

£% রচনার গুণে পাঠকের পদে পদে কৌত্র- 

হল উদ্রিক্ত হয়! খাঁকে। চিত্তের উত্ভে- 

জন সাধনে নাটককারের বিলঙক্গণ ক্ষমতা 

আছে । ছুরাচার ম্যাুখ্ডেল সাহেবের 

চর্বযবহার, বিরার্ মোহিনীর বিপদ এবং 

পরাণে কয়েদির বৈরশোধ বৃপ্তান্ত গুলি 

পাঠ করিলে শরীরন্ত শোণিছ দ্রুভবেগে 
বহয়ান হয়| _সাপ্তাভিক সমাচার। 

ইহ! এক খানি অত্যুৎকষ্ট নাটক। 

এদেশের বর্তমান বিজ্ঞ্শেণীস্থ লোকের: 

কতিপয় অভিগ্রেত গ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে 

এই নাটকখানি লিখিত হইয়ানে। সঙ্গে 

সঙ্গে বিবিধ উৎকুষ্ট রসের সমাবেশ 

করিয়া! নাটকথানিকে  বিলঙ্ষণ সরমও 

করা.হঈয়াছে। ইহার লেখা অতি সাঁর- 
গর্ভ বূসাল. প্রাঞ্জল ও পরিপন্ধ। &. * 

“সুরেদ্রবিনোদিনীগনাটকে ফিঞিৎ কিঞ্চিৎ 
অতু!ক্তি এবং.দেশ প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ" 
তারি দোষ ঘটিরাছে লতা, কিন্তু তাহা 

সামান্য। 'ন্ৃতরাং ইক নিম 

কলঙ্ক" রেখার' ন্যায় ভাহা বড় চম্মুগো্টর 
হয় না |ক়ারা।, গ্রকাশ।। 

1 , পা স্ 
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টকাভিনয়। 
স্পটে টে ৩০ 

| 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর। ) 

হৃদয় ভাবের অভিনয়ই নাটকাঁভিন- 

য়ের প্রধানতম অঙ্গ | মানবহৃদয়ের বিশাল 

রঙ্গ ভূমির অভিনয় প্রদর্শন করাই নাট- 

| কের স্ুপ্রধান]উদ্েশ্য। নাটকীয় ঘটনা- 

| বলিদ্বার! মানবহৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে যে নানা 

বিধ ভাবের অভ্যুদয়ও ব্যতিক্রম ঘটি: 

তেছে, নাটকীয় ব্যক্তিগণ ভাবের আবেগ 

দ্বারা যেরূপ অভিভূত, বিচলিত অথবা 

প্রণোদিত হইতেছে ; কখন শোঁক তাঁপ, 

কখন হর্ষ উতৎকুল্পতা, কখন রাগদ্েষ, 

কখন দর্প অভিমান প্রভৃতি ভাবের 

আবেশ দ্বারা মানবহদয় হয়ত একেধনে 

'মুহ্যমান হইয়া আছে, না .হয় উদ্বোধিত 

এবং প্রমন্ত হইতেছে ; এই সমস্ত ভাবের 
আবেশ প্রকৃতরূপে] প্রকটন কর! ভাবা. 

'ভিনয়ের ধিষয়। এক্ষণে এই ভাধাভি- 

| নয়ের প্রকৃতি ও অনুষ্ঠানাদ্ির পর্য্যা- 

| লোচন! করা যাইতেছে। 
মানব ষে প্রকার অবস্থার পতিত 

| হয়েন তাহার হুদয়ে সেই সমস্ত ভাবের 

| 
মু 

আ[বর্ভাবু হয়. ভাবের গ্রাবল্য ও উদ্বেগ 

অনুসারে হৃদয়ে অধিক বা অপ্ল কাল স্থায়ী 

হয়| এই,নিয়ম ধু মানবসাধারণ নয় 
৷ ইঞ্বাক্জাযীয়ান্রেই অবলক্ষিত হুয়। হর্ষ, 

বিয়াদ, ভয়, সাহস প্রভৃতি ভাববেগ মান- 

৩৭. 

বের যেমন, নিক্কষ্ট গ্রাণীগণের ও তেমনি |; 

এই সমস্ত ভাব প্রকটনের পদ্ধতি সর্ব 

জাতিতে সমনি। পণ্তিতবর ডাঁরউইন 
সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বাবতীয় 
গ্রাণীগণ একরূপেই ভাব প্রকটন করিয়া 

থাঁকে। এজন্য তিনি সেদিন একখানি 

্বতত্রগ্রন্থ প্রকাঁশ করিয়াছেন । সেই গ্রন্থে 
তিনি গ্রদর্শন করিয়াছেন যে সর্বোচ্চ মানব 

জাতিতে যে প্রকারে অশ্বহ্চন। ও মুখভঙ্গি 

দ্বারা হৃদয়স্থ ভাব সমূহ স্বতঃই প্রকটিত 
হয়, নিকৃষ্ট প্রাীগণেও তজ্রপ। হর্ষে, 

বিষাদে, রাগে, দ্বণায়, উৎসাহে, হিংসাঁয় : 

মানবের' মুখে, চক্ষে, এবং সম্গ্র অঙ্গ 

ভঙ্গিতে যে ভাব প্রকটিত দেখিবে, ইতত্র 

প্রাণীতেও সেই ভাব অবলক্ষিত হয়| ] 

ইতর গ্রাণীগণও এ সমস্ত ভাবে উদ্বোধিত 
ও উত্তেজিত হয় এবং তাহারাও একই 

প্রকার অঙ্গ সুচনা দ্বারা সে সমস্ত ভাব 

প্রকাশ করিয়া থাকে। হর্ষে ষানবমুখের 

যে প্রকার বিক্ষারণ হয়, শোকে তাহা | 

যেরূপ ্লান হইয়। যায়, ভ্রাশে তাহার শিরা 

সকল যেমন সন্গচিত হইয়া, যায়, ইতর | 

গ্রাণীগণের মুখেও তদররস্থায় সেই সমস্ত 
ভাবেরই প্রকটন1,[ বাস্তবিক মাবতীয়, 

ছাস্ুব গ্রকটনেয় পদ্ধতি  এ্রকই। ৷ 
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হৃদয়ভাব প্রকটন সন্বন্ধে তর ডি 

ইতর প্রাণীগণের সহিত একনিয়মে 

আঁবদ্ধী। এউদ্বিষয়ে মানবজাতির কিছুই 
| শ্রেষ্ঠতা নাই। এখিধর়ের সমগ্র প্রাণী 

|| মণ্ডলীতে একই ভাষা প্রচলিত দেখা 

যায় । মানবের ভাব। এবিষয়ে পরাস্থ হ্য়। 

কাঁরণ মানব-ভাষ। হদয়ভাবের অতি অগ্নাং 

শই প্রকাশ করে। তদীয় মুখ মণ্ডলে ও 
অন্গভঙ্গিতে দেই ভাবের সমগ্র প্রচণ্ডত). 

বল ও তেজ স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। মানব 
|| যেভাবে কথা কুন না! কেন, হৃদয়ের 

| ভাববেগ দেখিতে হইলে তাহার কথা 
শুনিতে যাই না তাহার অঙ্গেই সমস্ত 

গ্রকটিত দেখি। ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে 

্রক্কৃতি যখন গ্্কমাত্র ভাষায় কথা কহেন 
তখন সেই প্রন্কতির ভা! কিগ্রকার তাহা 

পর্ধ্যালোচন! করিয়া দেখা অভিনেতৃগণের 

প্রধান কর্তব্য। এই তাষার নিশি টে 

বিৎ ডারউইন সাহেব যে গ্রঁকার দা 

নিবেশের সহিত অধ্যয়ন ও পর্ম্যবেক্ষণ 

করিয়াছেন তাহা ততপ্রণীত গ্রন্থে বিলক্ষণ 
প্রতীত হয়। আমর! ডারউইন সাহেবের 

|| এই গ্রন্থখানি সমগ্র নাট্য সমাজকে পড়িতে 

বলি।ডি ওরেটোর নামক গ্রস্তাধান্তে 

পিসিরো এই বিষয়ের কথক্কিৎ গর্যালোচন। 

করিয়াছেন তাহাও ডষ্টব্য। * 
কিন্ত কেবল অধায়নে এই ভাঁব গ্রক- 

| উনের পান্নগতা জন্মায় না। অন্ক ভঙ্গিচ্ছে 

ভাবের গ্রকটন হুওয়৷ গ্ররূতি ও স্বতঃ 

দিদ্ধ | যে ভাবের বাহাস্ছচনা ক করিছ্ছে 
8৫১৪৪৮৬০৬৯০ পশলা 

* 3০ 9 [08709 ৮ মস]. 

আধাদশন | টার ১২৮ই। 

হইবে ভ্বরয়ে, মিনির সমু শা 
তাহা! আপনাপনি প্রকাশিত হইয়! পড়ে। 

গ্রকৃতি-দমৃদ্তু'ত হদয়ভাবের বাহ্যবিকা- 

শের বিশর্ধ্যয় ঘটাইতে হঈটলে বরং বিশেষ 
চেষ্টা ও ক্লেখ করিতে হয়, সহজে ঘটা | 
উঠে ন1। সহস্র চেষ্টা করিলেও স্বাভাবিক 

ভাব বিকাশের চিহ্ন প্রচ্ছন্ন করা 

আুকঠিন হয়। হৃদয়ে ভাবের আবেগ. 
হইলে তাহা অব্যবহিত কালে মুখমগুলে 
্রত্যক্ষীভূত হয়,একবার প্রত্যশ্টীভূত হইলে 
তাহার প্রত্যাহার করা কেবল বিড়ম্বন1- 

মাত্র। সেই ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রকা- 

শিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে ! নাটকীয় 
র্যক্তিগণ এই প্রকার ' অবস্থায় অনেক 

সময়ে পতিত হয়েন। যে ব্যক্তি প্রকৃত 

পক্ষে এই অবস্থায় অবস্থ।পিত হয়েন 

তিনি ভিন্ন এই গ্রাকার ভাবের শ্বাভাবিক 
এ টি 
অভিনয় গ্রদর্শন করা অন্যের পক্ষে প্রায় 

অগাধ্য হয়। কারণ ভাব প্রকটন মাত্রই 

স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। চেষ্টাকৃত করিতে 

গেলে তাহার প্রায় বিপর্যয় ঘটে। অন্ন 

ভঙ্গিদ্বার! ভাবের অভিনয় যদি নিতান্ত 

বিকৃত ও চেষ্টারুত দেখায় তাহা হাঁস্য- 

জনক হইয়া পড়ে। নাটকীয় ভাবের 
গ্রকৃত অভিনয় করা যে অত্যন্ত ছুঃসাধ্য 

ব্যাপার তাহার কারণ এই। প্রকৃতি বতীত 

অন্য কেহ খাছ! সাধন করিতে পারে নাঃ. 

অভিনেতাকে অনেক সময়ে তাহ চেষ্টা 

দ্বাবা সাধন কতিতে হইবে। জি উনেতা। যদি 

নিছে প্রকৃতির বশবন্তী” হইতে পাবেন: 
বি তা 

ভি? যুদি পরপ্রকৃতিকে অভিনয় কালে 
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কক্ভতাতত 

অবশেষে তাহাতেই সটাহাদিগের প্রাণ । 

লন্বি রা রা ভার তাহার টি বিয়োগ হইয়।ছে ।॥ কাল্পনিক বিষষকে 

হইবার সম্ভাবনা । মে ব্যক্তি গরভা [গ্যকে তাহার! গ্রকৃত বলিয় প্রক্ষ্ট্রপে উপ. 

কল্নাতে আত্মভাগ্য বলিয়া ঘচি্ুৎ অনু-[ লন্ধি করাতে এই প্রকার বিপদ ঘটিয়া- 
মান করিয়া লইতে পারেন, হার হৃদয় ছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি নাট্বি- 

ভাঁববিষয়ে এত ভঙ্গ-গ্রবণ যে কাম. ভ্রম নিতান্ত প্রবল হইলেও অভিনয়ে 

তাহার সম্প,প্তা হয় না। নানা প্রকার | নিক বাহাবিষয় দ্বারা ও সে হৃদয় অচি- 

[| রাঁৎ বিচলিত এবং বাথিত হইতে পারে, ক্ষুদ্র ক্রি বশতঃ কগ্ননাশক্তি তাহাতে 

এবন্িধ গ্রকৃভির ব্যক্তি একদ! ভাবাভি- | সম্যকরপে বিমুগ্ধ ও ব্যাপৃভ হয় না। এরপ 

নয়ে কিয়ৎপরিমাঁণে সার্থকতা লাভ | হইবার সন্তাবন] থাকিলে, ইউরোপীয় 

ৃ সাহিত্য-সাধারণ বিয়োগাস্ত নাটকের 

ভীষণ ব্যাপার ও পর্্যবসান মানবীয় 

কল্পনার বিষম নিগ্রহ ও যন্ত্রণার বিষয় 

ৰ হইতক্চ | মানবীয় কল্পনাশন্তি সেই পর্ব্বত- 

১ গুরুভারের প্রপীড়ন বহনে 

করিতে পারেন । কিন্তু ষাহাদিগের কল্পন। 

তেজন্বিনী নহে, যাহাদিগের প্রকৃতি এত 

কঠোর যে শীপ্ব বিচলিত হইবার নহে, 
যাহাদিগের হৃদয় এত দৃঢ় যে কাল্পনিক 

বিষয় দ্বার ত্বরায় তাহার বিকার জন্মে 

ন। তাহারা অভিনয় কার্য্যের সমাক উপ. অক্ষম | যাহাদিগে |র কল্পনা, নিতান্ত প্রবল, 

যোগী হেন । যাহাদিগের নায়, শক্তি যাহাদিগের শারীরিক প্রকৃতি এপ্রকাঁর 

কথক্চিৎ প্রবল, সহজে তাঁহাদ্িগের চিত্ত "সয়, যাম্ানা, ঘটনার প্রভাবে অনায়াসে 

বিকার উৎপাদিত হয়? সুতরাং তাহারাই . চিত্তবিকার উৎপাদিত হয়" সেই প্রবল 

ভাবানডিনয় পক্ষে বিলক্গণ উপযোগী । | স্মায়ুশক্রিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যদি | কখন 
কিন্তু ধাহাদিগের স্গায় শক্তি নিতান্ত উল্লিখিত বিয়োগানস্ত নাটকের অভিনয় 

প্রবল, নাটকীয় কষ্পনাদারা যশহাদিগের ] কার্ধ্ে বিনিযুক্ত হন, ভাঁহাদিগের প্রাণ 
এঙ্দুর চি্তবিকার জন্মিতেপারে যে, | বিরোগ হইবার অনেক যন্তাবনা | আই. 
সেই কপ্পনাসমুৎপাদিত প্রবল ভাবে | স্যাঁক ডিস রেল্ী এবছিধ প্রাণবিয়োগের 

একেবারে যেন প্রমত্ত হইয়| পড়েন, কতিপয় মস্তত ৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া 

স্রাহার অভিনয়ে ব্যাপৃত হইলে অনেক | ছেশ।%ফ রাশী শভিনেতা মণ্টফুরী যখন 

[ বিপদ ঘটিবাঁর সম্ভাবনা। এই প্রকার এন ্যাসীন প্রণীত ওরিষ্িশ নাটকীয় এণ্ডে 
ধাতুর অনেক লোক অভিনয় কালে. গ্াবল 

ভাবে অক্ষত হইয়া প্রাণপর্য্যস্ত বিসর্জন 
| দিয়াছেন । ততদৃর প্রবলভাব তাহাদিগের 

1 ডেটা অবস্থার 4 না 1 হওয়াতে 

% 199 317162]+8 [)7217800 15199- | 

12.00)0 1490. ভে]. 

& 109 0710১111998 ০01 11169721019 
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২৯5 | আধাদশন। | কার্তিক ১২৮২। 

| ম্যাবীর চরিত্র ও সথাদয়ভাব ভিন করি- 1. যাহা হউক এই নীরব অভিনয়ের একটী |] 

তেছিলেন, তখন তাহার সেই অভিনয়" ৃ্টাস্তস্থল আমরা নিমে উদ্ধত করিলাম। 

প্রয়োজনীয় অঙ্গচেষ্টায় 'প্রাণবিয়োগ হয়। |. পারস্য রাজ্য বিকালে মহোদয় 
মন্তুরী, বণ গ্রস্ুতি কতিপয় প্রসিদ্ধ কুশী | আলেকভাপ্তার ভূপতি ভয়ানক জররোগে: 
লবগণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। আক্রান্ত হয়েন। তৎ্কালে তাহার মনে 

1. পুর্কেই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে মান-| দিগ্রিজয় বাসনা আতাস্তিক প্রবল থাকাতে 
বীয় হৃদরভাব' অধিকাংশ অঙ্গ ভঙ্গি ও ত্বরায় আরোগ্য খাতের জন্য নিতাস্ত 
মুখ ্্তিতে প্রকটিত,হয়। মানবহৃদয়ের | অধীর হইলেন । এদিকে পারসারাজ 
গতীরতম ও নিগুঢ়তম ভাঁব সমূহ বাঁকো ; ডের|য়ন উপযুক্ত অবদর লাঁভ করিয়াছেন 

| প্রকাশিত হইবার নহে। সে সমস্ত বাঁক্যা-| ভাবিয়! শয্যাগত শক্রর নিধন “চষ্টায় ব্স্ত 

[| তীত। উচ্চতর ' নাঁউকশেদীতে এই ; হইলেন | আলেকজাগাঁরকে বিষ প্রয়োগ 

প্রকাঁর ভাবের অনেক দৃশ্য সংরচিত হয়। : করিবার জন্য তিনি বিপুল অর্থের প্রলো- 
|॥ এই প্রকার ভাবের অভিনয় নিতান্ত | ভন দেখাইর! তীয় মিত্রগণকে হস্তগত 

ছুঃসাঁধ্য। তাহা কেবল অঙ্গ বিলাসে ; করিবার চেষ্টা দেখিন্টে লাগিলেন। রাজ 

প্রকাশ করিতে হয়। তাহার সঙ্গে বাক্যের! বৈদ্য ফিলিপ স দিনত্রয়ের মধ্যে উপযুক্ত 
সংশব নাই। নীরবে ইছার অভিনয় হইয়। | ওষি প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য বিধান করি 
যায়। এজন্য ইহাকে নীরব অভিনয় বলি; বেন এপ প্রতিশ্রুত হইয়। ওষধি প্রস্তত 

লেও বলাধাইতে পারে | শকু ৮5 অন্.। কাঁরতে লাগিলেন। এমত সময় আলেক- 

বালে জলসেচন করিতে করিতে ,ঘখন | জাগার কোন মিত্রের নিকট হইতে পত্র 
[| রিয়দর্শন দুম্স্তকে্কটাক্ষপাত করিলেন ; পাইলেন যে ডেরায়স্ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়1; 

[| তখন তাহার যাুশী ভাবোদয় হইয়াছিল | ফিলিপ তাহাকে ওষথি বলিয়া [বিষদান | 
তাহা কি তিনি-বাক্যে প্রকীশ করিয়াছি | করিবেন। আলেকজাগার পত্র পাইব 
লেন? লতামণ্ডপ হইতে যাইবার সময় ৰ মাত্র সিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎপরে ; 

যখন ত্রমরের*্ছল করিয়া তিনি ছুম্স্তকে : স্থির চিত্তে ভাবিয়! দেখিলেন যে রাজবৈদ্য 

| ফিরিয়! ফিরিয়া 'দেখিতেছিলেন “তখনকার | কখন অবিশ্বাস-তাজন নহেন। তিমি মনে 
ভাব কি কথায় প্রকাঁশিত হয়? সীতা- | করিলেন রাঁজবৈদ্যকে অবিশ্বাম কর! 

র দেবীকে বনবাসে লইয়া গিয়! দেবর লক্ষণ | অপেক্ষাতীহার হস্তে প্রাণত্যাগ, করাও 

[| তাহাকে যখন সেই নিদারুণ সন্থাদ বিজ্ঞা- ; ভশরয়স্্র। | 
|| পন করিলেন তৎক্ষণাৎ সীতাদেবীর যে; অবধ।রিত'দিনে ওষধি নুিলিগ্জ ৃ 
[ চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল তাহা বাক্যে] উপস্থিত হইলেন । আশ! বিলসিত প্রসন্ন | 
ও ্রকফটন ফ্রিতে যাওয়! বিড়, গ্রে | মুখে রাজধৈধ্য আলেব জাগারের সুখ 1 



কার্ডিক ১২৮২ । 
গ্রঠঞ যান রও তত হাজীর 

ৃঁ উপবিষ্ট রর | জামেকরা হিট সসম্ভমে 

শখ্য। হইতে গাত্রোখান করিয়া বসিলেন। 

তাহাদিগের চারিচক্ষ একত্রে মিলিত 

] হইল। তখন বীরবর রাজবৈদক পত্র 

স্তর তৎক্ষণাৎ তাহ! সেবন করিলেন। ; 

ফিলিপ্স ওৎসুক্য সহকারে মেমন পত্র 

পাঠ করিতে যাইবেন অমনি চমকিত 

হই! গেলেন । পত্রপাঠ সময়ে আলেক. 

জাঙার রাজবৈদ্যের মুখপানে একদা দৃষ্টি 

1 পাত করিলেন) দ্বেখিলেন ফিলিপ.সের 

( মুখমগ্ডলে একদা দ্বণা রাগ উভয়ই প্রজ, 

| লিত হইতেছিল | ফিলিপস আস্তে আস্তে 

পত্র রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া 

রহিলেন। তাহার হৃদয়ে ও মুখমগুলে 

সহশ্র ভাব উদিত হইতেছিল। তৎ্পরে 

তিনি কহিলেন “ মহাশয় এবিবয় 'আামি 

সত 

লাশ শি 7 শি শী 

| যাছি। তাহ! আপনিও সেবন করিয়াছেন। 

[| কিন্ত আপনার যেপ্রকার শঙ্কটসময় এবং 

| আমার হস্তে আপনার প্রাণ যতদূর নির্ভর 

করিতেছে এমত আর কখন ঘটে নাই। 

[ এপ্রকার ঘটনার আমি তত আশ্র্ধ্য হই 
নাই. কিন্ত আপনার বিশ্বান এবং ওদার্ধ্য 

|| দেখিয়া আমি অধিকতর আশ্চর্ধয হইয়াছি।” 
| আলেকজাগার কহিলেন এগ্রকাঁর ঘট- 
র নায় যে আপনার প্রতি আমার বিশ্বাসের 

পরিচয় হইবে আমার এমত ইচ্ছা ছিল 
| না। আপনাকে যেরূপ অগ্রস্তত দেখিতেছি 

[| এক্ষণে ত্বরায় আমি প্রতীকার লাভ করি 
| এই আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে 1. 

| : নাটকািনয় | ২৯ ৯ 
এত ডর৪ড৬ ০১৭4৩৫০৮৪৪০ চডাযচাউডজ জিডি ৪৩ 

| 

এই শো বা বাকা: নার নিন তি 

বার অতি অল্পভাগই আছে । ঈভার অপি 

কাংশই নীরবে অভিনয় করিছে হবে|; ৰ 

বাস্তবিক মানব হৃদয়ের অধিকাং শ ভাব 

থানি দিয়! তাহার |নিকট ওষধি থান, অগপ্রকাঁশিত থাকে । হৃদয়ের যন্থণা,আনন্দ 

উৎসাহ, আশা, নৈরাশা, লঙ্জা, ভয়, কৃত 

জ্বত] প্রভৃতি কোন ভাবেরই সমাক 

বাহ্যবিকাঁশ হইবার উপায় নাই। ভাবা 

মুখ ভঙ্গিমা, এবং অগ্চচালন] দ্বার| তাহা 

দিগের যে অংশ বাহিরে প্রকাশিত হয় 

তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। হৃদয়-ভাবের 

প্রাবল্য ও গভীরতা প্রকাশ 

হইলে অপরের নিকট আত্ম-অবস্থার সমু 

দায় প্রকাশ !করিয়া তাহার সহান্গৃভূতি 

উৎপাঁদন করিতে হয়| অপরে যখন পর- 

কীয় অবস্থার লমুদায় ভাব উপলব্ধি 

করিতে পারে, তথন তাহার সহাম্ুভূ তি 

৫1 টে 
সি 

রে 

কিছুমাত্র না জানিয়া ওৰধি গ্রস্ত করি জশ্বার এবং বে পরিম।ণে+সহান্ুভূতি উ€. 

পা্দিত হয় সেই পরিমাণে পরকীয় হৃদর- 

ভাব বুঝিতে পারে। যে নাটকীয় দৃশ্য এই 
প্রকার সহানুভূতি উৎপাদন করিবার 

বিশেষ উপযোগী, তাহার অভিনয়ে দর্শক 

গণের মনে বিশিষ্টকূপে ভাবোখ্পাদন 

করাঁও যাইতে পারে। যে নাটক এই 

প্রকার দৃশানিচয়ে পরিপূর্ণ তাহারই 
কল্পনা অতি উত্কষ্ট এরং সেই নাঁটকই 
উত্তমরূপে অভিনীত হইতে পারে। এই 

প্রকার নাটক নির্বাচন করিয়া! অভিনয় 

করিতে পারিলে অভিনেতৃগণ অল্লায়াসে | 
কৃত্কার্যতা লাভ করিতে পারেন। 

মীনবের হৃদয়ভাব যে অল্প পরিমাণে ৃ 

করিতে 

। 
1 

রর 
: 

০ 
| 

ূ 

্ 
ূ 
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প্রকাশিত হয়, সকল সময়, এবং সফল ; অনেকাংশে অনুমান করিয়া লওয়। ও 

অবস্থায় তাহাও আধার প্রকাশ করিবার | যাইতে পারে। প্রকাশযোগ্য হাদয়ভাব ॥ 

| যোগ্য ঝলিয়। গণনীয় হয় না । মানব; প্রকাশ করা যেমন অভিনেতার গুরুতর 

হৃদয়ে যে সমস্ত ভাব যখন সমুদিত হ্য় কাধ, ত্্প্রকাশযোগ্য হৃদয়ভাব যাহাতে 

তাঁহ] যদ সকল প্রকাশ কর1 যাষ তাহা: পরের নিকট বাক্ত না হইরা পড়ে এরূপে 

হইলে নিতীন্ত অর্ধাচ়ীন ও নির্রবোধের! অভিনয় কার্ধা সম্প [দন করাও তাহার তত 

কার্ধ্য কর! হয়। হৃদয়-ভাবের অধিকাংশ দূর আবশাক | পন্য আবার অনেক 
অপ্রকাশিত ও গোপনে রাখিতে হয়। | সময়ে অভিনেতার পক্ষে কেবল হৃদয়ভাৰ 

কেবল ক্ষোভের বিধয় এই, যাহা প্রকাশ (গোপন করিলে যথেষ্ট হয় না) ঘটনা, অবস্থা 

করিবার উপশোগী, তাহা সম্যক্ রূপে 4 এবং আঙ্ম প্রক্কতিও গোপন করিতে হয়। 

প্রকাশিত হয় না। নহিলে এক সঙ্গে | কৌশল পূর্বক সন্ধানে অভিনয় কাধ্য 
মানব হৃদয়ে যত পৃকার মিশ্রিত ভাব! সম্পাদন করিতে না! পারিলে, বাহিরে 
উদ্দিত হয় তাহার কি সকল ভাখ প্কাশ যাহা গোপন করিধাঁর ঢটেষ্টা কর! যায় 

করিবার উপযুক্ত বলিয়া গণন। করা | অনেক সমর ভাহার হয় তো কিছু কিছু 

মাইতে পারে? আবার হৃদয়ে হয়ছে এক | প্রকাশ হইয়া যাইতেছে, দশকমঞ্জলীর 

| প্রকার ভাবের উদয় হইল, বাহিরে প্রকাশ. এমত অনুভব হইতে পারে। 

করিবার সময় তাহাকে অন্ুরষ্কিত করিয়া | ..শার একপ্রকার হৃদয় ভাব ও লীরবে 
অন্যবিধ আকারে গ্রকটন কু জানা অভিনীত হয় এবং তাহা অভিনয় করা 
বোধ হয়'। মানবের ভাষা অনেক সময়ে? ও সাধ্য 'নহে। নাটকে এমত অনেক 

হদয়-ভাব গোপন করিবার জন্যই প্রযুক্ত ] সংস্থান বিন্যস্ত হয়,যথায় হ্ৃদয়ভাব আবস্থা- 

| হয়। টালিরাও কহিরা গিয়াছেন, মানবীয় | স্তরে অকম্মাৎ পরিবর্তিত হয়। আনন্দ ও 
ভাঁষা ভাব প্রকাশের জনা যত না ব্যবহৃত! উৎপব সময়ে হয়তো কোন ছুঃসগ্ধাদ উপ 

ধ। হয়, তাহা গোপন করিবার জন্যই অধিক] স্থিতহইয় হৃদগ্নভাঁব একেবারে বিপরীত 

| তর বাবহৃত হইয়া! থাকে । দিকে প্রত্যাবর্তিত করিয়৷ দিল,পাপানুষ্ঠান 

কিন্তু ভাষা স্বদয়-ভাব প্রকাশ; রর সময়ে কেহ হয়তে। হঠাৎ ধৃত হইর1নিতাস্ত 

[| যেমন পরাস্থ, গোপন করিতে. ও তেমনি অপ্রস্তত ও লজ্জায় পতিত হইল। রই 

[| অসমর্থ । পূর্বেই বলা হইয়াছে, হৃদয়ভাব প্রকার নাটকীয় সংস্থানে অভিনয় করা বড় 

|| গোপন করিতেগেলেও তাহার. কিয়দংশ | সহজ নহে, এখানে বাকের প্রয়োজন নাই, 
1 বাহিরে প্রকটিত হইয়! পড়ে। প্রকটিত [অন্ন চালনার গ্ররোজন নাই, কৈবঞ্ নীরবে || 
ৰ ন1 হইলে ও অবস্থা, ঘটন। এবং লোক" | এরূপে স্তস্তিত হওয়! চাই য়ে দর্শক মগ্ডলী 

| ৪৪৪ বোধ থাকিলে অপরের" মিতা যেন ঠিক হৃদয়ভাবের উন্নয়ন করিতে.পারেন। 
চারার এটার রগ জল 

সল্প 



নাটকের যে অসংখ্য স্থানে নীরব | পারে। কি প্রকার ধ্বনিতে কাহার হিত 
ৃ অভিনয়ের প্রয়োজন হয় তাহা উন্লেখ করা কথা কহিতে হইবে কাহাকে বলিয়া দিতে 

যাইতে পারে না। সেক সপিয়রের নাটক | হয় না। হৃদয়ভাঁব যে প্রকার থাকে, 

বলির অভিনয় করিতে গেলে "প্রকার | বাক্যের ধূনি তদন্ুযায়ী হইয়া থাকে। 
অনেক স্থল উপনীত'হয়। উৎকৃষ্ট নাটক | বাক্যের. ধূনিতে হৃদয় ভাবের পরিচন় 
মাত্রই এই প্রকার সংস্থানে পরিপূর্ণ | দেয়। বাগ্রী যখন বক্তা করিতে 
এজন্য যাহারা নীরব অভিনয়ের বিষয় | থাকেন, তাহার কোন্ কথা গুলি কেবল 

ূ পুঙ্খানুপুজ্গ জানিতে ইচ্ছ|! করেন তাহা । মৌখিক ও অভাস্ত উপদেশ, এবং কোন্], 

দিগের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটকালোচনা কথ1। গুলিই বা বাস্তবিক হাদয় হইতে সমুষ্ঠত, 
নিতাস্ত আবশ্যক। হইতেছে তাহা কাহাকে বলি] দিতে হয় 

হৃদয়ভাবের আবেগ, সমস্ত হৃদয়েই | না। তাহা নহজে বাক্যের ধ্বনিতে ও 
নিললীন হয় না। বহ্ধি তেজন্বী হইলে | নিঃসরণে গ্রকাশিত হইয়া পড়ে। কারণ 
যেমন তাহা প্রজলিত হুইয়! শিখা দ্বার । ভ্দয়ের কথা হৃদয়ে গিয়। আঘাত করে 

বহির্দেশে সমস্ত তেজ ও উষ্ণতা বিনির্ণত ; আর কেবল মুখের কথা বাতাসে উড়িয়া! 
করিয়া দেয়, তেমনি হৃদয়ের উ্ণত। | যায়। যাহা হৃদয়ে আঘাত করে সে বাক্যের 

সঞ্জাত হইলে তাহা! বাহিরে বিুক্ত হইতে | ধ্বনি ও বেগ যে প্রকার হইবে মৌখিক 
টাহে। বাক্যই হ্ৃদয়তাপ-বিনির্শনের | বাক্য মাত্রে তাহা কথনই বিদামান'দেখ! 

দ্বার শ্বরূপ। রোদনে শোকের উপশম ্বাইবে "নাশ যে অভিনেতা হৃদয় বেদনায় 
বোধ হয়| চীৎকার ও তঙ্জন গঙ্জনে | কথ কহিতে পারেন ভিনিই পরের হৃদয়ে 

] ক্রোধ রিপুর শমতা! বিধান করে। বন্ধু | সমবেদন1 উদ্বোধিত্ত করিতে পারিবেন । 
বান্ধবের নিকট হৃাদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিলে |. অভিনেতার কার্যে অনেক গুলি নৈস- 

বিগ্রলন্তের অনেক লাঘব জান হয়। [ধিক গুণের একাধারে সমাবেশ আব-. 
|| বাস্তবিক ভাঁষ।ই ছাব-পূর্ণ হৃদয়ের বাহ্য | শ্যক। এই সমস্ত স্বাভাবিক গুণে ভূষিত 

প্রবাহ। ভাবের প্রকৃতি অনুসারে এই | না হইলে অভিনেতার কার্ধ্য সুচাবরূপে 
প্রবাহ কখন উচ্চ হইয়! স্ফীত হয়, কখন | দম্পন্ন কর যায় না। আশ্চর্ষের বিষ 
নীচগামী ও ধীরভাবে বহিতে থাকে । | এই যে স্বাভাবিক গুণে ভূষিত না থাকি- 
ভাষাও কখন উচ্চ হয় কখন নীচ হয়, | লেও অনেকে তৎ সমুদার শিক্ষা ও 

]| কখন মু কখন উগ্র, কখন দ্রুত কখন ; অভ্যান দ্বারা অজ্জন করিতে যান। 
| বীর, কখন কর্কশ কখন মধুর হইয়াথাকে। | কিন্তু কত দুর কৃতকার্য হয়েন বালিতে 
|| কোন্ সময় কি প্রকার হইবে কেবল; পান্বু না। গ্রক্কতি ব্যতীত যাহা কিছু- 

1 প্রন্কতি তাহা নিশি করিয়া দিতে ; তেই' রান করিতে পারে না, তাহা 



শিক্ষা ও অভ্যাসের হস্ত হইতে প্রত্যাশা 

কর] ধিড়ম্বন! মাত্র । শিক্ষা রূপ দিতে 

|| গারে না, মধুর কণ্ঠ ধ্বনি দিতে পারে না 

এবং সুকুমার হৃদয় দিতে পারে না । 

|| কিন্ত এই গুণ"গুলি অভিনেতার ব্যবসা 

য়ের উপকরণ পদার্থ। স্বকীয় পরিশ্রম 

ও পরকীয় উপদেশে এই প্রকার গুণ 

প্িচয়,লাঁভ করা যায় না। কিন্তু বাস্ত- 

বিক স্বভীবভ: এই সমন্ত গুণে ধিভূষিত 

থাকিলে শিক্ষা, পরিশ্রম, স্ুকূচি ও 

বিবেচনা! যে তাহাদদিগের সদ্যবহার ৪ 

1] নিয়োজন পথ নির্দেশ করিয়া! দিতে পায়ে 

তাহার আর সন্দেহ নাই। 

. স্বাভাবিক গুণে ভূষিত থাকিলে, 

স্শিক্ষা ও পরিশ্রম ছারা অনেক দঃ কৃত- 

কাঁধ্যতা লাভ করা যায় যে পুস্তক 

অভিনয় করিতে হুইবে সেই গ্রন্থ খানি 

কবিত্ব, অভিগ্রায়, ও তন্নিবিষ্ট পাত্র এবং 

পাত্রীগণের বিষয়. সম্যক্ রূপে পর্যালো- 

লোচন| করিয়। দেখিলে অভিনগ্ কালে 

[| পাত্র ও পাত্রিগ্ণের অবস্থা অনেক প্ 

স্বকীয় ভাগ্য বলিয়া উপলদ্ধি হইতে 

পারে) তখন অভিনয় কার্য স্বাভাবিক 

ও অুম্পরন হইবার বিক্ষণ সম্ভানা। 

| ধে অভিনেতা স্বীয় কারে এত দুর অভি" 

চ
ি
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আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিগী। তাঁহার 

[| নিবিষ্ট হয়েন ভ্রমশঃ তাহার প্রক্ৃতি-বৌধ ৃ 

[| জা্থতে থাকে এবং প্রকৃতি বোধ যত 

|| প্রগাঢ় ও. গেজন্ী হুইতে থাকিবে ততই, 

| চিনি রুত্রিমতার হাত হইতে যুক্ত হতে! 

তখন : তিনি উপদৈশের 

০ তে ২ পন 1 জান ৯ -০০০০০৪ 

কার্তিক ১২৮২ | 

অনায়া্ে অভিনয় করিয়া যাইতে পারি-: 

বেন। বাস্তবিক গ্রস্থকারের গ্রতি ফাহার: 

লক্ষ্য থান্ে, রঙতৃমিস্থ বৃহৎ দর্পণের'* 

প্রতি তাহার দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হয় না। 

ৰ যিনি অভিনীত পাত্রের হৃদয়তাঁব বিলক্ষণ 

1 বুবিতে পারিয়াছে ' এবং সেই সম বেদ. 

নায় ব্যথিত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে 

সেই স্দয়ভাব প্রদর্শন করা ম্ুকঠিন 

নহে। যে গ্রকৃতি তাহাকে অঙ্গ-প্রতাঙ্গে 

ভূষিত করিয়াছে যে প্রকৃতি তাহাকে বাক, 

শক্তি প্রদান করিয়াছে, সেই প্ররুতি 

উ্রাহাকে বাক শক্তি ও অঙ্গ প্রতাঙ্গের যথা" ৰ 

| 

পে সস 

 যথ কার্য ও বিনিয়োগ শ্বতঃই প্রদান 

করিবে । গ্রক্ৃতি' কর্তৃক চালিত হইলে; 

্রান্ত হইবার সম্ভীবন| নাই। 

নাউকীয় যে ব্যক্তির চরিত্র অভিনয় 

»রিতে হইবে যদি তঙ্প্রতি অশ্রদ্ধী বা. 

অপরক্তি জন্মে, তাহা! হইলে সে অভিনয়ে 

ব্রতী হওয়! উচিত নহে। কারণ সেগ্রকার 

দ্বণ জন্মিলে অভিনয় কার্ষ্যে অন্থুরাগ 

জন্মে না। সুতরাং অনেক স্থলে তাহাতে 

প্রকৃতিভঙ্গের দোষা শ্রয় করিবার সম্তাবনী। 

যে অভিনেত। অতি সুদক্ষ তাহার কোন 

চরিত্রের অভিনয়ে অপারগতা জন্মে লা । 

কারণ চরিত্র ভাঁলই হউক আর মদদই হউক: 

তিনি জানেন যে, তাহাতে কিছু ্ষতি নাই, 

কিন্ত সেই চিত্রের স্বাভাবিক অভিনয় ৰ 

গ্রদশন করাতেই অভিনেতার কৌশল ও: 
টি ধ 

৮াপ্পীশশীিত তশিতিন পাপপ
ািশিিসিসিশী

া? ্  
ঠ 

* উপস্থিত মত অভিনয় কার্য সংনৌধন। 

করিবার জন্য অনেক 
ইংরাতী রঙ্গভূিতে 

এক খানি বৃহৎ দর্পণ 
স্থাপিত হয়ত. 

: 
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কার্তিক ৯২৮২। নাটকাঁভিনয় | 
টির রাজা ালিত যারা লন হস ক রাজ জাজ উতগাজহজএ 2৬ 

গুণপনা। ধিনি লম্পট, ভণ্ড, শঠ, অথব| : পাটিরপে প্রদর্শন করিতে অমর্থ হই 
খলের চরিত্র অভিনয় করেন তিনি য্দি। লেন। যখন কথকবর আবার ভীমের 

এমত মনে করেন থে দে অভিনয়ে ওপাঁপ ; সহিত কীচকের যুদ্ধ বর্ণন ও অঙ্গভঙ্গি 

আঁছে অথবা তক্্রপ অভিনয় করিশে লোকে। ক্রমে কিয়ৎপরিমণণে উভয়ের বীর্য্য ও 

তাহাকে স্বণ! এবং অশ্রদ্ধা। করিবে, তাঁহার | বাহবিক্রম দেখাইতে লাগিলেন ভংকালে 

তত্রপ চরিত্রের অভিনয় করা ধিহিত | তীহাকেই যেন একজন মহা বীরপুরুষ 
নহে। কারণ সে অভিনয়ে তাঁহার হৃদয় ূ বলির! অন্মান হইতে লাগিল। কথকের | 

মিলিত হইবে না। যাহাতে হদর ূ এই প্রকার অদাধারণ অভিনয়-কৌশল 

না মিশিতে চাহে) তাহা! কখন শ্বা [ভাবিক। দেখিয়। মনে মনে তাহার বিস্তর গ্রশংস! | 

[| হয় না । অভিনেতা! এরূপ সন্কুচিত টা করিতে লাগিলাম এবং যতক্ষণ তাহার 

র 
যে তিনি. কখন অনায়াসে অঙ্গচেষ্টা ; দমক্ষে উপস্থিত ছিলীম, ততক্ষণ যাবতীয় 

|| করিতে পারেন না | যে দর্শকগণ আবার | বর্ণি বিষয় কল্পনায় যেন প্রত্যাক্ষীভূত 
মনে করেন, কুচরিত্র লোক ব্যতীত ৰ দেখিতে লাগিলাম। কথকের অভিনয়দক্ষ-' 

কুচরিত্রের উত্তম অভিনয় করিতে পারে ! তাই যে এগ্রকার মানদিক বিভ্রমের কারণ 

না, অ:মরা তাহাদিগকে কি বলির জানি | তাহার আর সন্দেহ নাই। যিনি যে 

না। তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত ও বিবেচনা- প্রকার লো তিনি যে সেই প্রকার 

ূ বিরহিত | | * লোঁকের চরিক্র বিশিষ্ট্ূপে অভিনয় 

এই স্থলে আমার কোন অভিনয়- চতুর করিতে, পারিবেন একথার যাথার্থ্য মকল 

উত্তম কথকের কথ! মনে হইগ | কথক | সময় ও [তিপাদিত হয় না| যিনি যে 

কীচকবধের পালা ধরিয়াছেন। কীচক 

] যখম অভিসার পথে.গমন করিতেছে, 

| তাহার তখনকার লম্পটম্থলভ অগ্গবিলাম, 

[| দ্রৌপদ্বীর দহিত অঙ্গচেষ্টা ও ইঙ্গিতাঁদি 
1 থক এপ্রক্কাক খ্বাভীবিকভাবে বর্ণন ও 

প্রদর্শন করিলেন যেন বোধহইল তিনি 

একজন নিজেই জম্পটগুরু। ভ্রোগদী 
আব্াম্ন যখন কীচকের সহিত ছলন| করি- 

|| তেছেন।তখন'কথকের অভিনয় দেখিয়া এই 
| আশ্চর্য নোধ হইতে লাগিল যে-ভিনি 

পুরুষ হইয়া জ্ীজাতির চরিত্র, অঙবিন্যান 
এবং বাক্য বিরচন কিরূপে এমত পছদি 

শি এ 
পবা জবা 

৩৮ 

প্রকার লোকের চরিন্তর উত্তমরূপে অভিনয় 

করিতে পারেন তাহাকে তজ্জপজ্ঞান করাও, 

নির্ববোধের কার্ষ্য। | 

নাটকীয় পাত্র ও পাত্রীগণের স্বভাব! 

বুঝিয়া অন্থরূপ অভিনয় করাতে যে প্রকৃতি, 

ঘোঁধের 'আবশ্যক করে, তাহার কিরূপে 

উৎপত্তি হয়, ইহ! একটি বিসম্ধাদী বিষয়।: 

প্রকৃতি বোধ কিন্ধপে জন্মায় তাহ! ঠিক, 

নির্ণয় করা বর | কেহ কেহ অস্থমান| 

করেন ইহা এক একছনেৰ কেমন স্বাভাবিক! 

সংস্কার হুইয়। উঠে। এক একজন ফেমন! 
হা থাকেন যে তাহারা লোক সমা 

নি. সিজন 
পপ পা হ ইউজ সা 
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জের যাবতীয় লোকের প্রর্কৃতি যেন-আহু) ভি গদে ব্িকানিও করেন, উত্তম অভি- 

বীক্ষণিক দৃষ্টিতে পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে 
বেক্ষণ করিয়। দেখিয়! থাকেন | এপ্রকাঁরা, 

নেতা যখন ইংরাঁজচবিন্রর অভিনয় 

করিতে যাইবেন, তখন তিনি সে সমস্ত 

দৃষ্টি সকলের অত্যন্ত হয় না। এক | অনুকরণ না করিয়া কখন ইংরাজ সাজি- 
একজনের মানসিক প্রকৃতিই এইরূপ ষে 

তাহারা সকল বিষয় অভিনিবেশ সহ- 

কারে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাপনিই 

দেখিয়া থাঁকেন, তাহার জন্য বিভিন্ন 

শিক্ষার আবশাক হয় না। তবে স্বাভাবিকর্প' 

গুণ যে ভূয়োদর্শনে অধিকতর উন্নত ও 
প্রবৃদ্ধ হইতে পারে তাহার .আর 

সনদে নাই। শিক্ষিত ব্যক্তির যদি 
এপরকার শ্ব'ভাবিক শুঙ্ষাৃষ্টি থাকে তাহার 
ক্রমশই তীক্ষৃতা সম্প্রাদিত হইবাঁর বিলক্ষণ 

সম্ভাবনা । অনেক কুচরিজ্র লোকের এই 

হুক্ষৃষ্টি ক্রমশঃ ক্ষয়গ্রা্ড হইয়াছে। যাহ! 
হউক এতদ্বিষয়ক সম্পূর্ণ জণ্পন1 ও তর্ক 
উত্থাপন করা আমার উদ্দেশ্য নহে | তবে! 

সকল প্রকার লোকের সংসর্গে না বেড়া- 
ইলে যে প্রকৃতিবৌধ উৎপত্তি হয় না 
একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে 

পারি না। 

ষে কারণেই প্রকৃতিবোধ উৎপন্ন. 
[| হউক না কেন, গ্রন্কৃতিবোধ থাকিলে: 

মানবপ্রক্কতিগত দৌষ গুণ এবং কাহার, 
0 গ্রক্কতিতে কোন্ গণ ও দোষ গুলি, 
]| বিশেষ নক্্ স্ব ও দেদীপ্যমান রহিয়াছে॥ 
|| তাহা যেন সহজজ্ঞানে প্রতীত হ হইতে! 

] থাকে। বাঙ্গালীর সমক্ষে ইংরাজগণ 
| কির্ূপে চলেন, কিরূপে কথা বার্তা কহেন, । ৃ 

|| কিরূপ গর্বিতভাবে গুরুত্ব ও পু ভাব: 
লা শা পপযাপ্াি 

বেন না। প্রণয়ান্ধ প্রণয়ীর চরিত্র ধিনি 

(অভিনয় করিতে যাইবেন, সেই প্রণয়ী 

মহাবীরপুরুধীইইলেও জুমিপ্ধ ও মোহ 

/করী প্রণয়দারা সেই বীর পুরুষ ও কেমন 
কামিনীমন-বিমুগ্ধকর সুকুমার ভাবে 

বিনত ও বিচলিত হইয়া থাকেন এবং 

সেই ভাবে বিচলিত হইয়া! ভিনি কেমন 

] 
! 
1 

থাকেন, অভিনেতা 

ইংরাঁজ ও 
উদ্দিত করিয়। দিল। 

গ্রতি হ্ৃ্দয়ভাব বাহাজগতে যে সমস্ত 

বিশেষ লক্ষণ, অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠধ্বনিতে 

ভাষা। হৃদয়াত্যন্তরে যে কার্ধ্যটি হয়। মুখা 

বয়বে, বাক্যধ্বনিতে এবং সর্ধাঙ্গের ভঙ্গি 

ক্রমে তাহা পৃকাশিত হইয়া পড়ে। অলা- 
টের গ্রতি রেখার সহিত এবং অনুষ্যের 

প্রতি কথম্বরের সহিত হৃদয়ের যে ঘনিষ্ট 

সম্বন্ধ তাহার পর্ধ্যালোচন। কর! প্রতি 

অভিনেতার কর্তব্য। হৃদয়বীণার একত্র 

আঘাত কর সমুদাঁয় শরীরে তাহা ধুনিত 
০ সপ 

সত্থতোর বিশেষ ভাঁব ভঙ্গি ঈদেখাইতে: 
তাহা উত্তমরূপে 

পৃদর্শন করেন। একজন ইংরাজচরিত্র 
অভিনয় করিল, অনাজন পুণয়রূপ হৃদয়”: 

ভাবের অভিনয় পদর্শন করিল বটে, কিন্তু: 

ইহারা ছুই জনেই কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ দ্রষ্টব্য গুণ ও দৌষ দেখাইয়া | 

প্রণয়ীর ভাঁব দর্শকগণের মনে। 

সপ 

পরিব্যক্ত/হয় নেই সমুদায় তাহার পরি- | 



বে রতি সমুদায় লক্ষণ বিরৃষ্ঠ 

করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া 
। পড়ে । তবে টলী * কণ্ঠধবনির যে কতিপক্ব ৷ কম্পিত রবে উচ্চারিত হয়। কারডিনাল 
সামান্য স্ত্র প্রদান করিয়াছেন তাহ! | উল সী রাজ্যের উচ্চতম পদ হইতে নিপ- 
ক্রমশ: প্রদর্শন করা যাইতেছে । * 

মানব ক্রোধপরবশ হইলে তাহার 

করব অতি উচ্চ, কর্কশ, এবং চড়া 

হয়) বাক্য সকল দ্রুতগামী হইয়া পড়ে। 

তাঁরতচন্ত্র কোটালের শাসন স্থলে রাজার 
উত্তিতে কহেন £- 

& নিঘক হ হারাম বেটা 

আজি বীচাইবে কেটা, 

দেখিবি করিব যেই হাল 

রাজ্য কৈলি ছার খার, 

তল্লাম কে করে তার, 

পাত্র মিত্র গোবর গণেশ । 

আপনি ডাকাতি করি, 

প্রজার সর্ধ্বপ্থ হরি, *. 

হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥ 

লুটিলি সকল দেশ, 

মোর পুরী ছিল শেষ, 

তাহে চুরি করিলি আরস্ত। 

জানবাছ। এক খাদে, 

গাড়িব হারামজাদে; 

তবে মেজানিবি স্বর দস্ত। 

তোর জিম্মা মোর পুরী, 

বিদ্যার মন্দিরে চুরি, 

কি কহিব কহিতে সরম। 

মাতালে কোটালি দিয়া, 
গাইনু আপন কিয়া, 
দূর গেল ধরম ভরম ॥” 

গাথা], ূ 
পিপলস 1১8 শিপ পক 325৯ পলাশ বক 

শোকের ধূনি সম্পূর্ণ বিভিনন। শোকের 
বাকা, অতি মৃদু, ধীর, থাকিয়! থাকিয়া 

তিত হইয়া যে প্রকার শোচনীয় বাক্যে 
ছুঃথ প্রকাশ ' করিয়াছিলেন, নাটককার- 

চুড়ামণি সেক পিয়ার তাহা একটি চমৎ- 
কার স্বগতবাক্যে বিরচন করিয়াছেন । 
“গৌরব! সম্পদ! তোমাদের নিকট আমি 

| বিদায় হইলাম। চিরকালের জন্য বিদায় 
হইলাম | মানবের এইরূপ অদুষ্ট ! আজি 
তিনি আশার নবপল্পবে শোভিত হন, 
কালি তাহার আশাবৃক্ষ মুকুলিত হয়, 
সহ সম্পদের ফলভরে অবনত হইয়া 
পড়ে, গরশ্ব কোঁথা হইতে দিকৃব্যাপী 
কুজ্ঝটিকা সমুদিতু হয়,_-ভয়ানক সংহার- 
মুর্তি কুজ্বঝটিকা ! মানব যখন মনে করি- 
তেছে তাহার আশাবুক্ষের ফল সকল 
পরিণত-গ্রায়, অমনি সেই বৃক্ষ সমূলে গু 
হইয়া যায়। তখন মানব আমার মত 
ঢুরাশীর সাগর গর্ভে নিপতিত হয় 

সীতা! রামচন্ত্রকে উল্লেখ করিয়া সরমা'র 
নিকট ক্রন্দন করিতেছেন £-- 

“হার, সখি, আর কিলো! পাব প্রাণনাথে? 
আর কি এ গোড়া আখি এ ছার জনমে 
দেখিবে সে পা দুখানি-আশার দরনে 
রাজীব? নয়নমণি? হে দারুণ বিধি, 
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে 1” 
ভয়ের ধ্বনি অতি লঘু এবং ভঙ্গ বাক] 

মকল দ্রুত এবং চপল। 

“ড়,রাবু, পালিয়ে এনগো, পালিয়ে 
ঙ্ নর এরিক সেরলে সস 

রি ৪ 



পারা 

২৯৮ আধ্যদর্শন। | কার্তিক ১২৮২। | 

রর রর দেখ ্ বু়ী বিড় বিড় করে কি “চোর গ্ি হরি নি পর ইডি রা 

মন্ত্র পড়ছে, কি আপদ ! দুর্গা! দুগা ! ; কে আমারে, আর পারে, আর কারে ভয় |" 

| ছু! কি হবে গা বড় বাবু? আমার তো | অভিনে। শ্রবণশক্তি সহকারে স্থৃল 

বড় ভয় করছে।” বিশে যে, যেমন কণ্ধ্বনির উচ্চনীচতা, 
সাহসের ধ্বনি ইহার ঠিক বিপরীত। | গাভীরঘ্য ও লথুভা, প্রভৃতি গুণনিচয়ের 

বেোমলক সীতাদেবীও এককালে কেমন ! প্রয়োগকুশলতা প্রদর্শন করিবেন, যে 

[| সাহসপরায়ণা হইয়া উচ্চ ভশননা রবে | স্থানে ফের, স্বরের আবশ্যক তাহা 
দেবর লক্ষণকে কহিতেছেন £- বিবেচনা করিয়! ল্টবেন তেমনি আবার 
“রে ভীরু, রে বাঁর ঝুলগ্লানি, যাব আম, | কণ্ঠদ্বনির প্রয়োগ অনুসারে অঙ্গাদির 

দেখিব করুণ স্বরে কে ম্মরে আমারে ৷ অভিন্ন কাধে প্রদর্শন করাও আবশাক। 
য়ে যখন ধ্বনি নীচ হইর। পড়িয়াছে, 

স্থথসঞ্চারিত হাদয়ের বাক্যপরষ্পরা তথন অঙ্গাদির চালনায় সঙ্কোচ, ব্যাকুলতা 

অতি মু, সুকুমার অথচ উল্লাসিত। প্ শশব্যপ্তত। প্রদর্শন না! করিলে ক 

যথা ধ্বনি মাত্রে যথাধ্থ অভিনয় হইবে না। 

] 

ূ 

রা দুর বনে?” 

“এই মে, প্রণেশ্বরী নিপ্রিতা, নিদ্রাবস্থায় | টলী, বলিয়াছেন, হস্তই বাগ্মীর মহাস্" 
গ্রেয়দীর মুখারবিদ্দ কি অনির্বচনীয় মধু: ; স্বরূপ । বাক্য এবং হস্তের যথাযথ চালনা! 

| রত ধারণ করিয়াছে । বোধ হয় যেন | দ্বার বাগ আতৃবর্কে এক এক সময়ে | 

[কোন দেব-দুচিতা বা. গন্বব্ব কন্যা ন্ত্মুগ্ধ করিতে পারেন । হস্তের চালন। ৃ 

ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ্েন। আহা ব্যতীত বীরত্ব প্রভৃতি কতিপয় হৃদয়- | 

| বিনোদিনীর ওষ্ঠাঁধর কি সুন্দর, কিলোভ- | ভাবের সম্যক, বিশ্কুরণ হয় না। যে ব্যক্তি 

ৃ নীয় 1” নন্দবংশোচ্ছেদ | কহেন, অভিনেতার হস্ত পদের চালনার 

| কিন্ত হৃদয় যখন আনন্দে উৎফুল্ল ও ; একেবারে আবশ্যক নাই, তিনি হৃদ্গত 
|| উন্মত্ব হইয়া উঠে তখনকার উৎসব | ভাব গ্রকাশের নিয়মাদি সম্যক অবগত | 

0 বাক উচ্চরবে যেন নৃত্য করিতে থাকে । | নহেন। যথাসময়ে হস্তপদ্া্দির সধশলনের 
| যথা ৫. নিতান্ত প্রয়োজন। গ্রয়ো্ন কালীন 

“ধার প্রেমেতে বাজ্রে বীণ, যেমন আবশ্যক, অগ্রয়োজনকালে হস্ত 

বল্ সুধা বই ধন্ চাহি না, পদের চালনা তেমনি হাদ্যজনক হয়। 
অমন মধুর নাই পিপাসা । আবার যে প্রকার অঙ্গচচালনার আবশ্যক, 

সুধা কিব1 ধন, মুধা সে কেমন, তাঁহা ন! করিয়। অন্যবিধ কৃত্রিম অভিনয় 

সাধক বিন! কি নিবে চাষা! 1, কার্য দেখাইলে নিতান্ত বিরক্তি ধরে। 

স্থানাত্তরে £-_ যাত্রার বৃদ্ধা দূতীর অসাময়িক এবং 



সপ হী পিছ পিশীিত শপ 

রাহি ১২৮২। 

কৃত্রিম হস্ত চালনা দেখিলে বোধ হয় 

যেন তাহার সেই প্রকার মুদ্রা দোষ 
আছে। পুনঃ পুনঃ সেই একই গ্রকার অঙ্গ 

ভঙ্গিম। ও ধর সঞ্চালন দেখিলে সুতরাং 

বিরক্তি বোধ হয় । কিন্তু কে না হৃদয় গাব” 

পূর্ণ, এবং উৎদাহিত বাগ্ মীর ম.থক্ষ,র্তি 

ও করসঞ্চালন দ্রেখিয়। একেবারে বিমো- 

হিত হয়! যাঁয়। কারণ তাহা শ্বভাবের 

' কার্ধা, তাহ বুন্দাদূতীর কৃত্রিম ও রচিত 

কার্য নহে । 

| গ্রধাননঃ মুখে এবং নয়নভগ্কিতে গ্রক- 

টিতহয়। এই বদন এবং নেত্রভঙ্গির 

বাভিচার ঘটিলে অভিনয়কার্ধ্য কেৰল 

। ভীড়ামি হইয়। উঠে। দূতীগিরি ও ভড়ামি 
এছুই-_প্রকৃত অভিনগ্ন-কার্যোর বাভিচার 

হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য ভাড়ামিও 

বিরক্তিকর হইয়। উঠে । অনেকে হাসাই- 

বার জন্য এই প্রকার তাড়ামি করিতে 

গিয়া যাত্রাওয়ালার সং সাজিয়া বসেন 

বটে, কিন্তু তাহাতে অভিনয়পটুতা ও 

গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। বার বার 

সে প্রকার মুখতন্থি দেখিলে অধিকাংশ 

লোকেরই বিরক্তি ধরে । অভিনেত। যদি 

| মনে করেন আমি কেবল রং করিয়। দর্শক- 

গণের মনোরঞ্রন করিব তাহা হইলে 

| তিনি নিশ্চয় প্রতারিত হয়ে। রঙ্গ ও 

[| বাজ করাও যদি অস্বাভাবিক হয়, ভাহা 
ভাল লাগে না। কিন্ত যেখানেব্যশ্ব করা 

আবশ্যক সেখানে না করিলে অভিনয় 

প্রীতিগ্রদ হয় ন| | অভিনয়-কার্ষ্যে আতি- 

নাটকাভিনয় | ২৯৯ 

৮৮ কড৪৪৪ 5৬৪ ০৪ জন চি তন ০৮৪ র ৪ ডড৫ ৫৩৬ ৮ক ক ভিজ তেরিড ৩১০০০ ৮০১ ৪৮৪৩ ৮৪৩৪৩ তত ৪৯ ৩১০৯০ 
ভ নিররানিবার ব্রার 
৪৮০০০ ০০ ০৮০৪5০, 55 তাহ তর +৮৯০০৯৩৭ ৪ থশললতক৪ তত লক তত উজ উিপলাশতিশ-৫২তজস শিপ শসা 

তাত ০০৯৯ তক সক সতত ৯৬২০৯০৯৩৯৪৮ ৪০০৩ বউ ৪ ০৫৯৮৯ বত৯৩5 ৯৮০০০ 

পৃর্ধ্বেই উক্ত হইয়াছে হৃদয়ের ভাব | 

৷ রক্ষণ করিয়া যথাযথ অভিনয় করিতে কয় । 

শিপ ৪ লাইফ পাপ পর লাল শি সি পপ প্রি ৭৬১0 উর ্উ 

শা. -দৌষ ঘটিলেও ভাড়ামি হয়। এই | 

আতিশধা দোষ অবিমুশ্যকারি'ভাব ফল। 

অনেক অভিনেতাকে একধপ দেখিতে 

পাওয়া যায় যে তাহার পুর্ষে প্রস্তুত না 

হইয়। সময়কালে সমুদায় বিবেচনার উপর 

নির্ভর করিয়! থাকেন । তখন সহ দর্শক 

মঞ্ডলীর সমক্ষে বিবেচনা শক্তি ঠিক ! 

রাখিতে পারেন না। মেখানে যনে করিতে 

ছেন এই প্রকার অভিনয় করিতে হইবে, 

সেখানে হয়তো! সেই অভিনয়কার্ম্ের 

কথঞ্চিৎ আভিশয্য ঘটে'। পুর্বে গ্রস্তত না 

থাকিলে অভিনয় কার্ধাদি যথা সময়ে ঠিক 

যোগাইয়া। উঠে না। উপস্থিত মৃত অভি- 

নয় করিতে গেলে অভিনয় নিতান্ত কৃত্রিম 

হ্য়াও পড়ে । অনেক অভিনেতা আবার 
রহদ্য উৎপাদন করিবার ছন্য জানিয়া 
শুনিয়া অভিনয় কার্ষো রং মিশাইতে যাঁন, 

স্থতরাং আতিশয্যদোষে নিপতিত 

হয়েন। * 

নাটকাভিনয় যে কিরূপ গুরুতর কার্ষ্য 

তাহাই প্রতিপাদ্দন করিবার জন্য আমর! 

এত বাক্যব্যয় করিলাম জানিনা কতদূর 

ক কার্যা হইয়াছি। ইহার নিয়মাদি সং- 

জন অভিনেতা যত্বু করিয়া থাকেন ? যথা- 

রীতি অভিনয় করিতে হইলে যে অভি- 

তা, বিবেচনা, সুরুচিঃ ও সহৃদয়তার 

আবশ্যক, তাহা কয়জন বুঝিয়৷ অভিনয় 

কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে যান? যত কুচরিত্র 

আমোদপ্রিয় তরুণবয়স্ক অশিক্ষিত যুবক 

গণ রই কার্ধ্যে ব্রতী হইয়া এবাবসায়কে 



জিজ্ঞাসা করি এই সমস্ত যুবকগণ 

আমোদাভিলাধী ন] অর্থপ্রয়াসী, না অভি" 

নয়কার্ষ্য গ্রতিপত্তিলাভার্থী। তাহারা 

একেবারে এ সমুদায় ইষ্টলাভ $ করিতে 

কখনই দমর্থ হইবেন না| । যিনি একচিত্তে 

কেবল অভিনর-কার্যের প্রতিপত্তি 

তত্প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও গুণনিচয়ের 

অধিকারী হয়েন তবেই তাহার কেবল 

কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্যত। লাভের সস্তা; 

বন আছে। 

সুশিক্ষিত ও স্ুরুচিসম্পন্ন জনগণের 

(পক্ষে রঙ্গভূমি যে প্রকার উচ্চতর মাঁন- 

নক শ্কখের আকরন্তান, যেরূপ নির্দোষ 

আমোদের আলয়, তাহ! নাটকাভিনয়ের 

নৈতিকঅংশ পর্যালোচনা করিলে অনায়াসে 

গ্রতিপন্ণ হইবে। থে রঙ্গভূমিতে সমুদায় 

শিল্পবিদা। একত্রিত হইয়! দৃশ্যাভিনয়ের 

এন্দ্রজীলিক নাট্যবিভ্রম উৎপাদন করে, 

যথীয় উত্কৃষ্টতর কবিগণের কণ্পনা- 

কৌশল ও সভ্ভাৰসম্পন্ন কবিত্ব লোক লো- 

চনের প্রকৃত বিষয় হইয়! বাহাদৃশ্যে দেদী- 
প্যমান হয়ঃ যথায় শ্থপতিবিৎ শিল্পকার 

রঙ্গভূমিকে নানা পরিভূষণে, অলঙ্কত 

করিয়াছেন, চিত্রকর পরিপ্রেক্ষিষ্ত চিত্রে 
সমুদবায় রঙ্গভূমি পরিশোভিত করিয়াছেন, 

নম্ভীতজ্ঞগণ মধুর সঙ্গীতধ্বনি; গীত বাদে 
মন মোহিত করিতেছেন, এবং অভিনীত 

বিষয়ের রসোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, 

|| যথায় কতিপয় প্রহরের অভিনয় কালে 

লাভের জন্য ফত্রশীল হয়েন তিনি যদি. 

দের চিক 

হক৪জ ভগ শ্সসিকছ অলির হজলক৯৮৬স৬তসপশজ ৮ এ ০৩৪৮৬ অপর ত ৪ উজ ত শখ তপজজাজ ৮ ক্স হর৯৯৬০ শি ৪৬৬ ৮০৯৬০৬৬৮৮৬৮ জর্৮স পল এজ ৪ ৪ ০৮স সঙজ জগত অজ চ০কএঃ এ 6৪ তা ্রজন ভ্াত তত ৬৫০৬ ত৬৬ ডাক টড ্ 
কঞজজ অ্হিরহলক৮৯৬ি৬১৬সপতলশন্থক০৬৬ 

বিষম কলস্পূর্ণ করিয়াছেন । আমরা দেশের উন্নতি, ড়া; সভ্যতা! ও কচির 

এককালে সম্যক্ পরিচয় হইয়! থাকে; সেই 

পরম রমণীয় স্থলে কি শিশু, যুবা, ও বৃদ্ধ, 

কি পুরুষ ও নারী, কি নির্ধন ও রাজ! 

কি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত-সকলেই কি 

পরম পরিতোষ লাভ করিয়। কিরৎ ক্ষণের 

জন্য জীবনের স্্,নস্তোগ করিয়া থাকেন 
ন।? এখানে নৃপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজনী- 

তিজ্ঞগণ ভূত পূর্ব ন্ুপ্রধান কীর্তি ও 

ঘটনানিচয়ের পুনরভিনয় দর্শন করিতে- 
ছেন, তৎ সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের কার্য 

ও অবদান সমূহের তুলনা করিয়া তীহা- 

দিগের আপেক্ষিক গৌরবাভিমান অথবা 
হীনতা উপলব্ধ করিহেছেন। এখানে 

তত্ববিৎ্গণ একপ্রহর মধ্যে শত সহস্র 

চিন্তার বিষয় সংগ্রহ করিতেছেন, লোক- 

মণ্ডলীর বাবস্থা এবং রীতি নীতি ও মানব 

প্রকৃতির অভিন্ঞতা লাভ করিতেছেন। 

রঙ্গভূমিতে আসিয় চিত্রকর দেখিতেছেন 

কোন বিষয়টি তাহার বর্ণধোজনায় ভাব 

পরিপূর্ণ ও উজলতর শোভাঁয় পবিদৃশ্যনান 
| তরুণবয়ক্কগণের হাদর সচ্ভাবে 

পরিপূর্ণ ও উন্মন্ত হইতেছে। বুন্ধগণ 
আঁবার কর্পনাবলে উৎসব এবং আনন্া- 

পূর্ণ যৌবনগথে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে 

ছেন । সকলেরই মন উৎসাহ ও আনন্দে 

পরিপূর্ণ হইতেছে । সকলেই কিয়ৎকালের 

জন্য পৃথিবীর শোঁক তাপও ভাঁবন! 

চিন্তা বিশ্মুত হইয়া পরম স্ৃখী হইতে: 

ছেন। রম্ব ভূমির উচ্চতর আনন্দে যাহার 

হৃদয়কন্দর পরিপুরিত ন] হয়, বৃথার় তাহার 

হইবে । 

০৯ শি িিিিউিউিটউিউিলিটি উন সিসি সি ১ সলনি পপ 

টি 

সপ 
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কার্তিক ১২৮২। তড়িৎ ও 

শিক্ষা, বৃথায় তাহার রুচি এবং 

বৃথায় তাহার হৃদয়ধারণ | সেই 

হতভাগ্য কলুষিত ইন্দ্িয়স্থখের ভোঁগ- 

মদে এরপ প্রমত্ত হইয়া তাছেন, 

পপ পিপাসা 

বিদ্যুৎ । 
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৯৯৬৪০৭৪৪৯৮৪ তা 

এপি । পাটা 

যে তাঁহার নিকট পবিত্র মানসিক 
স্থখের নির্মল বারি নিতান্ত বিশ্বাদ বোধ 

হয় | 

শ্রীপৃ-_ 

০ 

তড়িৎ ও বিদ্রুৎ। 
৯৪৩০০ 

ইতিবৃত্ত পর্যযালোচন। করিলে দেখা যায় 

যে এক এক সময় এক এক বিশেষ ঘটন। 

লইয়া প্রসিদ্ধ । আলেকজাগারের দিথ্ি- 

জয়ঃ নেপোলিয়নের বীরত্ব, নিউটনের 

আবিষ্কিয়া, লুখরের ধর্মসংস্কার, বুদ্ধদেবের 

ধর্মমত, মুদ্রাশসত্রেরে আৰিষি,য়া প্রভৃতি 

দ্বারা যে এক এক সময় চিহ্নিত হইস্মাছে 

তাহা ইতিহাঁসন্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। 

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন এই উনবিংশ 

শতাব্দী কিসের জন্য বিখ্যাত? আমরা 

বলিব বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য। অন্যান্য 

ঘটনার ন্যায় ইহাঁর কার্য ও ফল নির্দিষ্ট 
সীমাবদ্ধ নয়। -এই উন্নতি-আোত ইয়ু 
রোপ ও আমেরিকা হইতে উৎপন্ন হইয়া 
সকল সভ্য দেশের মধ্য দিয়াই গ্রবাহিত 

( হইতেছে । কোন ২ দার্শনিকের মতে এই 
উন্নতিই সভাতা। তাহাদের মতে যে 

জাতি যে পরিমাণে ভৌতিক বল (7)8- 

091 80601) করায়ত্ত করিতে পারিবে, 

সেই জাঁতি সেই পরিমাণে সভ্য । আমা- 

না হইলেও একটা প্রধান অঙ্গ । আর 

কতকগুলি অঙ্গ ইহার আনুষঙ্গিক। 

মাঁনবজ্ঞান ছুই প্রকার; মন-সন্বন্থীয় 

ও পদার্থ-সন্বন্ধী। প্রথম, দ্বিতীয়ের 

সাহায্য-সাপেক্ষ | প্রথম দর্শন শান্সের 

আলোচ্য; দ্বিতীয় বিজ্ঞানের বিষয়। 

অতএব বিজ্ঞানের উন্নতিতে যে মানসিক; 

উন্নতি সাধিত হইবে তাহাতে আর সংশয় 

নাই । পুরাবৃত্ধে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ 

গ্রীস, রোম প্রভৃতি যে সকল দেশ. 

আদিম সভ্যতা'র জন্য বিখ্যাত, মে সকল 

দেশে বিজ্ঞানের! চর্চ! এত দূর ছিল, 

এই উনবিংশ শতাব্দীতেও অনেক সভ্য 
দেশে সেন্ধপ নাই। ফলতঃ বৈজ্ঞানিক 

উন্নতি যে সভ্যতাঁর একটা প্রধান অঙ্গ 

ও চিত ইহাতে আর সন্দেহ নাই | এই 
উন্নতি স|ধিত্ব হইয়াছে বলিফাই উনবিংশ 

শতাবীর এত সভ্যতাভ়্ান, এই উন্নতি 

সভ্যসমাজ মাত্রেই একটী নব জীবন 

গ্রান। করিয়াছে । সমাঁজ সকল ঘনিঃ 

দের মতে ইহ! সভ্যতার একমাত্র অঙ্গ হইয়াছে ।* জ্ঞানের বিষয় বাড়িয়াছে। 
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স্পপকপশী 

মানসিক বৃত্তিপকল পরিমাজিত্বত হুই- 

| গ্াছে। কুনংস্কার সকল অপনীত হই- 

যাচ্ছে । ফলতঃ এই উন্নতির ফল অসীম । 

উনবিংশ শতাব্ীর প্রারস্তে যখন 

আমাদের দেশ 'অক্জানান্ধকারে আচ্ছন্ন 

ছিল, যখন আমাদের দেশে পৌত্তলিক 

'াঁর বিলক্ষণ গ্রাছুর্তাব ছিল, যখন দেব- 

তাঁরা বিমানারোহণ করিয়া অস্তরীক্ষে 

বিচরণ করিতেন, যখন নিমেষে উদ্দেশা 

স্বানে উপনীত হওয়া কেবল দেব-সুলভ 

ছিল, যখন বজ ইন্দ্রের অস্ত্র ঝালয়া পরি. 

চিত ছিল, তখন যদি কেহ বলি যে 

আমরাও দেবতাদিগের ন্যায় অন্তরীক্ষে 

বিচরণ করিব--আঁমীদের রথ নিমেষে 

দুরবন্তীস্থানে নীত হইবে--ইন্্রের অস্ত্র 
আমাদের পত্রবাহক দূত হইবে সেই 

বাক্তি যে উন্মন্ত বলিয়। পরিগণিত হইত 

তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।কিন্তব 

এক্ষণে এদকল উন্মাদ-বিজ.স্তিত বলা দুরে 

থাকুক, অভ্যাস ইহাদের বিন্ময়জননী 

শক্তি পর্য্যস্ত তিরোহিত করিয়াছে । 

এইরূপ দ্রুত পরিবর্তন যে শুদ্ধ আমা- 

দেরই হইগ্াছে একপ নয়! ইয়ুরো 

পেও এক সময়ে কৰি যাহা কল্পনা 

করিতে সাহদী হন নাঈ) এক্গণে ভাহ। 

বাস্তব ঘটন1 হইয়! দড়াইয়াছে। সেক্স- 
পিয়ারের বিদ্যাধররাজদূত রবিনের 

পৃথিবী বেষ্টনগকরিতে ৪০ মিনিট লাগি- 
রাছিল; কিন্তু এক্ষণে মানবদূত তড়িতের 

পৃথিবী বেষ্টন করিতে এক মিনিটাও লাগে 

না।' ফলতঃ আরব্য উপন্যাসের গল্প 

| আর্ম্যদর্শম | 
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পপ ০ পপি 

কার্তিক ১২৮২। 

ঘকলও এখন আর বিস্ময়কর বোধ রী 

না। আলাদ্দীনের প্রদীপের দৈত্য সকল, 

রেলওয়ে এঞ্জিনের ভৌতিক বলের নিকট 
পরাস্ত হইতে পারে। বাস্তবিকও অন্তা- 

নাবস্কাই বিশ্বঘ়জননী | এই অজ্ঞান- 

ভিমির যত ভিরাহিত হইবে, মানদিক 

শক্তি নকল যত গ্রককষ্ট হইবে "যুক্তি শক্তি 

যত বাড়িবে মানব ততই ধারণ ক্ষম 

হইবে। পূর্ধে যাহা বিম্মিত হইবার জনা 

দেখিত, পরে 

দেখিবে 

তাহা বুঝিবার জনা 

একটী কারণ দেখিলই 
প্রামাহিত হইয়া আঅপরটীন আন্বেবণ) 

করিবে এবং ক্রমে সম্পর্ণ রূপে আও | 

করিবে। কিন্তু ধারণা" 

আয়ন্তিশক্তির সামা চিরকালই রঠিবে। 

পূর্বে সংস্কার বিল যে পৃথিবী সৌর জগ- 
তের, কেন্দ্র, কুর্ধ্য তাহাকে প্রদক্ষিণ 

করিতেছে, কিন্তু গ্যালিলিও যখন বললি- 

লেন যে কৃুর্য্য কেন্দ্র, পৃথিবী তাহাকে 

গ্রনর্গিণ করিতেছে, তখন জনসাধারণের 

মানসিক শক্তি এত দুর প্রক্ষ্ট হয় নাই 
যে এই মত অবধারণ করিতে পারে।, 
অপরন্ত প্রচলিত সংস্কার ও ধর্মমত: 
নি বিপক্ষে দাঁড়াইয়া ধারণ! ইতি 

উত্তেছনা! রোধ করিল। সেই জনাই; 
গ্যালিলিও এত উতৎপীড়িত ও লাঞ্চিত ৃ 

হন। এবং এই জন্যই বিশেষ গ্রতিভা-: 

শালী লোক সকল তাহাদের জীবদ্দশায় 

হতাদর এবং কখন কখন অপাস্থৃড 

হইয়া থাকেন। তাহাদের ধারণাশক্তি | 

নাধারণ অপেক্ষা অধিক সুতরাং, তাহা-: 
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এত $ল উজ চপ লত এ তি 

| দের প্রস্তাবিত বিষয় সকল সাধারণে ; এই সকল গুণ আছে। কেবল পরি- 

| বুঝিতে পারেনা এবং বুঝিতে পারেনা | মাণের তারতম্য । আকৃতি, ওঁজল্য ও 
1 বলিরা আদর করে না) এবং যেখানে : আন্ফোটন দ্বারা যে ভড়িতে বিদ্যুৎ, 

[ গ্রচলিঠ সংস্কারের বিরোধী হর সেখানে | বিভ্রম উৎপন্ন হয়, ইহা! অনেকেই প্রত্যক্ষ 

| উৎপাড়ন করিতেও ক্রট করে না। কিন্ত; করিয়া থাকিবেন। এই সকল সাদৃশ্য 
1 এইরূপ মানপিক ভাঁব বিজ্ঞানচচ্চ্ণার | দেখিয়া পদার্থবিদ্গণ উভয়ের প্রক্কতি- 
| বিগোধী । যাহা আপাঁতউঃ বুদ্ধির অগনা, গত একত] নিদ্ধীরণে যত্রশীল হন। অনেক 

| তাহাই আলোচা বিষয় ভাবিয়া সত্ত্ক পরীক্ষার পর বেগ্জাখিন. ফাাঙ্কলিন বিচ্যুৎ 
ভাবে অনুধাবন | করিতে চেষ্টা করাই ূ ও তড়িৎস্লিঙ্ক উভয়ের বেগ নিঃসং- 

ণ 

| বিজ্ঞানোন্নতির মূল। অন্যথা আবিষ্ষি য়া | শরিত রূপে গ্রতিপন্ন করিনাছেন। ভিনি 
| অনন্তব। সেবাহা হউক আমবা উদ্দেশ্য ; সফলপ্রযত্ত্র হইবার জন্য যে সকল উপায় 

বিষয়ের সীম! কিয়খ্পরিমাণে অতিক্রম | অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে 

| করিতেছি। গেলে তড়িতের বিষয় কিছু জান! উচিত। 

॥ যত প্রকার ভোতিক বল মানবের : সুতরাং তড়িতের প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে 

॥ করার হইয়াছে ভড়িৎসর্ধাপেক্গণ বিশ্ময়- | যাহ] কিছু বলিলে আমাদের উদ্দেশ্য 
| জনক । তড়িৎ মাঁনব-জীবন সুখময় করি- ৷ ব্ষয় সকল ঈহজবোধা হয় তাহাই 

[বার একটা প্রধান উপাদান। এঈ তড়িৎ বল যাউক। 

কি? এসম্বন্জে অনেক মঞ্জভেদ আছে! তাপ ও আলোকের ন্যারর তড়িৎও 

তাহা পরে বলা যাইবে । [কন্ত তড়িৎ | একটী ভৌতিক বল (11)551021 880101)। 

 ধাহাই হউক বিদ্যুৎও যে তাহাই ইহাতে | আকর্ষণ; গ্রতিক্ষেপণ ; তাঁপক) দীপক ও 

| আর সন্দেহ নাই। এই উভদ্বের প্রক্ৃতি- | রাসারনি ক ক্রিয়। প্রতি বারা আমরা এই | 

(গত একতা প্রতিপন্ন করাই এই প্রস্তা- | ভৌতিধ বলের সত্তা উপলব্ধি করিয়। 

| বের মুখ্য উদ্দেশ । ইহা সকল মময় বস্ত সকলের 

সাপ 

৪১৭ টিকে টিসি ০০ 

টি ্ না 

বিছ্বাৎ ও তড়িৎ-স্ষ।লিঙ্ক যে একই, ; দ্েহ-নিষ্ঠ থাকে না ॥ পরন্ত ঘর্ষণ, পেষণ) 

নন উভয়ের ডি ৪ কার্ধ্য পরিদর্শন করিলে : রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি অশেষবিধ 
হা স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। বিদ্বাৎ, কারণে উদ্ভ/ত হ়। একটা কাচদও 

॥ অসধশলক ( 10790700607 ) বন্ত-; বা এক খণ্ড গাল! লইরা তাঁহাকে রেশ মি 

রুমাল দিয়া ঘর্ষণ করিলে এ ঘর্ষিত স্থান । 

কাগজ খণ্ড, কাষ্িচর্ণ, পালক প্রস্তুতি । 

| দ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে, এবং দীপ্য বস্ত 
[ দিগকে প্রজনিত করে, ধাতু দিগকে 
| উত্তপ্ত, ভ্রবীভূত ও বাম্পীক্কৃত করিয়া | লবু বৃত্ত সকলকে আকর্ষণ করে) রা 

) ফেলে। বস্তুতঃ তড়িত-্কুণিঙ্গেরও । সকল'লখুবস্ত কিরৎক্ষণ এ ঘর্ষিত স্থানে 
লা ২ সস পপ ও পালক পাপী পপ সী সস পপেসপীিতল এপি পা 



লগ্ন থাকিয়া! গ্রতিক্ষিপ্ত হয় | এই আক- 

রণ ও প্রতিক্ষেপণ দ্বারা আমরা জানিতে 

পারি যে ঘর্ষিত অংশ 'ড়িদাক্রান্ত (1019- 

৫৮৭20 ) হইয়াছে । কিন্তু পরীগ] করিয়। 
দেখা হইয়াছে যে কাচ ও গাল। উভয়ের 

ঘর্ধত অংশ হইতে বিভিন্নধর্মি ভড়িৎ, 
উদ্ভুত হয় । কাচের ঘর্ষিত অংশ যে বস্তরকে, 

প্রতিক্ষিপ্ত করিবে গালার ঘর্ষত অংশ 

তাহাকে আকর্ষণ করিবে । স্থবিধার জন্য 

এই ছুই প্রকার তড়িৎ ছুই পৃথক, সংজ্ঞার 

অভিহিত । কাচজ তড়িৎকে যৌগিক 
(7১0561৮৪) ও অপর প্রকার তড়িৎকে 

বিয়োগিক (96%0%9) বলে। ঘর্বশ 

দ্বারা সকল বন্ততেই নুনাধিক পরিমাণে 

উভয়ের অন্যতর তড়িৎ উদ্ভৃত হইয়! থাকে। 
এই নকল প্রত্যক্ষ (12179010701 ) 

বুঝাইবার জন্য ভড়িতের প্রকৃতি সম্বন্ধে 

ছুইটামত কল্পিত হয়। একটী মতের আবি- 

ক্ষ্তা ফাঙ্কলিন। তিনি অনুমান করেন 
ইথরের ন্যায় এক প্রকার হুক্ষাতন, অহী 

ভিয়ি, মতোলনীর তরল পদার্থ নম সত জড়- 

অগৎবা।পিয়। রহিরাছে। এই তাল?পদার্থ 

বসত বিশেষে বিশেষ ২ পরিমাণে থাকে । 

যখন এই নির্দিই পরিম।ণের বাভায় ন। 

হয়, তথন বপ্ত সহ ব| তড়িনাক্রান্ত 

(0091১081990) থাকে । ঘর্বন প্রহাতি 

কারণে এই পরিমাণের নৃবাণাক্য হঈর| 

থাকে । পরিমাণ 'অধিক হইলে বস্তু যৌগিক- 
ভড়িদা ক্লান্ত (1৯১১৮০1) 91900170 0) ও. 

অন্ন.হইলে বিয়োগিক-তড়িদাক্রান্তত্রর | | 
নর এই মহ অপেক্ষা নি 84: অধিক 

শ৯সত০৬ র কহ সগকলডজজ॥ ০৩৬ জঞজ তত 
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কার্ডি তক ১২৮২ 1 

সমাদৃত ও প্রচলিত) মুঠিরাং উহার 

বিষ অদিক না বলির দ্বিং 2 বিষয়ই 

বলা যাউক। 

দ্বিতীর মহ। 'ডুফে (405) প্রথমন 
এই মত আবিষ্কার করেন। কিন্তু সাই- 

মার (১71001001 স্্হাং সংস্কার করেন 

বলিয়া ইহ স্ীঙ্থার নামেই ধাত। এই 

মতানুনারে পুর্বোক্ত ছুঈ বিভিন্ন প্রকার 

তড়িৎ, খিন্িশ্নপ্রক্কার অতীন্দ্রিয় 

অতোলনীয় তরল পদার্থ বলির অন্ু- 

মিত হয়। এক প্রকারের তাড়িত তরল 

সকল (10150৮01110) পরম্পরকে 

গ্রতিক্ষেপথ ও ঠিভিশ্ন প্র চারের তাড়িত- 

তরল সকল পরস্পরকে আকর্ষগ করে। 

এই ছুই প্রকার ভাড়িহ তরলের সমান 

পরিমাণে সংদোগে এক প্রকার নিন্চেষ্ট 

তাড়িত তরল (98171 0010) উৎ 

পন্ন হর়। পদার্থের ঘহঙ্গ মর্য। ২'তড়িদনা- 

ক্রাস্ত অবস্থার এই শিপ্চেষ্ট তাড়িত তরল 

বহুল পরিমাণে থাকে । আর 'কান পদার্থ 

তড়িদা ক্লান্ত হইলে উত্তয় শাড়িততরলের 

সম নষ্ট হইরা একের আধিকা ও ঠিক, 

গেই পরিম!ণে অপরের হান হয়। স্থতরাং 

কোন বন্ততে তাড়িত তরল সকল সময় 

এক পরিমানে থাকে। আর একদ্দায় ইহা- 

9 প্রতিগন্ন হইতেছে যে ঘখন উভয়ের 

এক প্রকার তাড়িত তরলের শ্রোত এক ] 

স্তর ভিতর দিয়া কোন দিকে প্রধাহিউ 

হয়, তখন অপর তাড়িত তরলের আোত | 

সেই বস্তুর ভিতর দিয়। বিপরীত দিকে |. 

সমবেগে প্রবাহিত হ্য়। অর্থাৎ এক! স্রোত 

দন 



1 সী সা পা» শপ 

রতি ১২৮২ । 

তরল লইয়া! যায় অপর আত আবার 

সেই, বন্ততে অন্য প্রকার তাড়িত তরল 

সেই পরিম।ণে আনয়ন করে। সুতরাং 

সমুদায় তাড়িত তরলের পরিমাণ একেই 

থাকে । তড়িৎ সম্বন্ধে আজ পরমা যাহা- 

কিছু জানা গিয়াছে মহানুসারে 

সকলই ধবিতে পারা ঘায়। কিন্তু শ্মরণ 

রাখা উচিত যে এমত কন্পনামাত্র। 

ইহাতে তডিহ এক প্রকার স্বতন্ 

পদার্থ বলিযাই অনুমিত হইয়াছে । কিন্ত 

সম্ভবতঃ তড়িৎ ভাপের মার একপ্রকার 

গলি হইছে পারে। যেমন ইহা! স্থিরীরূৃত 

হইয়াছে যে পদার্থের অথ সকলের দ্রুত 

পরিদোলনে তাঁপের উৎপত্তি হয়; মেইরাপ 

ডিও কোন পদার্থ না হইর1 একপ্রকার 

তির ফল। এন্টরূপ অন্নমান করাদর্শনানু- 

যাঁয়ী। শুরা আগাভত থাা কল্পিত 

হয়ছে তাহা কেবল সুবিধার জন্য ও 

প্রতাক্ষ বুঝাইবার জন্য । | 

তড়িতের গ্রক্কতির বিনয় বলা হষঈ 

এক্ণে পদার্থ সকলের সহিত তড়িতের 

সম্বন্ধ খিষয়ে কিছু বল যাউক। পরীক্ষণ 

করিয়া দেখা হইয়াছে একটী কাচদণ্ডের 

এক অংশ ঘর্ষণ করিলে সেই অংশই 

[ কেবল লঘু বস্বকে আকর্ষণ করিতে পারে, 

অন্য কোন অংশের সে ক্ষমতা থাকে না। 

রি 

এঠ 

গে 

শশী ীীতীস্পীশীশীীশি শশা শিশু িিশিশ শীটিিই 

ররর 

রি 

গিরাছে যে তড়িৎ কেবল কাচের ঘর্ষিত 
ধশেই বিদ্যমান থাকে। ফিস্ত কোন 

ধাতুর যে কোন অংশই ঘর্ষিত 
শা পো পপ 

তড়িৎ ও বিদ্যুৎ । 

যেষন- টি নি এক প্রকার ভাড়ি*- | না, মকল অংশৈই তড়িতের সন্ধার 'গ্রমাণ 

1 বস্তছ্ে (যেমন কাচ) তড়িত যেখানে 

| উপর স্থাপিত কর! হয়। সচকাঁচর কাটই এই. 

|| এইনধপ অন্যানা পরীক্ষা দ্বারা জানা 

ন্! গু কিলে, পৃথথীর উত্তম গঞ্চাল কত হতে 

৩০৫. ণ 

পাওয়া যার়। এই কারণে বস্ত সকল ছুই] 
ভাগে বিভক্ত, সধশালক (00701101015 ) 

ও অপঞ্চালক (20700101013 ) যে 

উদ্ভূত হয় সেই খানেই থাকে তাহাকে | 

অপঞ্চালক ; আর যে বস্তুতে তড়িৎ যেখাঁ- ৃ 

নেই উ উদ্ভুত হউক না, সর্ব খিষ্ঠত হয় 

ভাহাকে সঞ্চালক বলে। ধাতু সকল, ভঙ্ল, 
জল, তুষার, উদ্ভিদ, জীব প্রহৃতি ক্রমান্ 
সারে সধগল্পক শ্রেনী মধো এবং কাঁচ, 

রেশম, বায়ু প্রভৃতি অসঞ্চালক এেণী। 

মধ্যে পরিগ্ি ণত। কিন্তু ইহ! জানা উচিত | 

যে অস্থান্ত সর্চালক ধাতুও কিয়ৎপরি-। 

মাণে ভড়িৎবিসরণের বাধা সম্পাদন করে 

এবং অত্ন্ত অৰথমালক কাচেও তড়িৎ, 

কিয়ৎ পরিমাণে বিস্যত হয়। সুতরাং 

সর্ধলক ও অপশলকে বস্তুতঃ কোন | 
গ্রভেদ নাই-কেবল তড়িৎ বিপরণে 

বাধার পরিমাণের নৃানাঁণিক্য আছে মাত্র। 
অসঞ্চালক বস্তদিগকে বিচ্ছেদক (9৮৮ 

19119) কছে। তত ডিদার্রণান্ত বন্ত সকলকে 

তড়িৎধারণক্ষম করিবার জন্য উ উচ্নাদের 

4 

জন্য ব্যবছত হস্টঘা থাকে । যত্তক্ষণ অস. 

ধালক বস্ত দ্বারা পরিবৃত থাকে ততক্ষণই 

বস্তু নকল দড়িদাক্রান্ত থাকিতে পারে। | 

স্থৃতরাং পৃী ও তড়িদাক্রান্ত ্তবস্ত--এই 
উভয়ের মাপা অমণালক বস্তুরপ আবস্ছেদ । 

এ বস্তুগত ড়িৎ উহ।চ্চে সালিহ ও) 
পা সপ ০ পলাশী দি ০৭ জপ সপন পাচা 

.৯ জজ উপাকপপপা শ খাজনা সাও শম্পা এ রা 



ূ রি শু 
দা 

উহার অর্ধ" কি হ্য়। এবং পরীর , 

ঘ্ পরিমীণ অনুধাবন করিলে উহার এই 

|| তড়িৎশোষকত! শক্তি অসীম বলিয়াই 

] সাধারণ আধার ( (307010000 19501৮017) 

| বলাযার়। 

]| পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গহ্বর 

বন্ত সকলে এক প্রকার নিশ্চেই তাড়িত 

0 তরল. (৪০৮1 00) থাকে এবং 

|| ইহা যৌগিক. ও বিয়োগিক উভয় তাঁড়িত 

| তরলের. সমনং যোগে উত্তত । কৌন 

| তড়িদাক্রান্ত বস্তুর নিকট একটা সহজা- 

0 বস্থ- ঘস্ত রাখিলে এ তড়িদাক্রান্ত বস্তু 

শেষোক্ত বস্তর নিশ্চেষ্ট তাঁড়িত তরলকে 

|| বিশ্লিষ্ট করিরা! নমতড়িৎকে প্রতিক্ষেপ ও 

[| রিষমকে আকর্ষণ করে মনে কর একটা 

0 ধাতব নল একটী যৌগিক তড়িদাক্রাপ্ত 

]. উভয়েই কাচ কিন্বা। অন্য কোন বিচ্ছেদক 

: . (19501290) পদার্থের উপর আছে । এ 

1 বর্তুলস্থ তড়িতের প্রভাবে নলম্থ- 'নিশ্চেষ্ট 

হার, । 

করিয়া আমরা মির হ্ইর ] কোন চা: ] টু 

[লক বস্তু তড়িদাক্রান্ত হইলে, তলড়ৎ বস্ত্র 
বহির্ভাগেই থাকে এবং তথায় অতি সুক্ষ [| 

স্তরে, সন্নিবেশি 5 হয়। অভ্যন্তরে তড়িতের 

সত্বার কোন প্রমাণ, পাওয়া 'ঘায় না 4. 

| বহিস্থ তড়িৎ-ন্তযুরুর গাঢ়তার মহিত বস্তূর 

| আকারের বিগ 

ক্ষেপণ-গুণে তড়িৎ স্ুক্মাগ্রসফলে প্রধা- ; 
বিত হয়?এবং তজ্জন্য দেই সকল স্থানেই 

তড়িৎ্-স্তরের গাঢ়তার আধিক্য'হইয়। থাকে। || 
গ্োলকে এই গাঢ়ত। সর্বত্র সমান। অও1- 

কৃতি বস্তর সুক্াদিকে সর্বাপেক্ষা অধিক 

রঃ প্রতিগন্ হইবে | এই জন্যই পৃথটীকে | 

অধিকপ্হইবে। এবং যে পরিমাণে গাঢ়তা 

ও বর্তুলের,নিকট আছে। ইহ! বল! বাহুল্য যে 

তিষার দহিত গাঢ়তার বর্গের সমানুপাত।- 
] সুতরাং জ্যামিতি করিত বিন্দুবৎ হুঙাগ্রে ॥ 

ৰ তাড়িত তরল বি্লিষ্ট হইবে এবং বর্তলে 

্ -যৌগিক তড়িৎ আছে বলিয়। নলের যে 

| ভাগ বর্থুলের নিকট সেই ভাগে বিয়োঃ 
[শিক তড়িৎও দুরবন্ীর্ ভাগে: যৌগিক, 

চি জড় নিত হইবে | |ইহাকেই তড়িৎ 
| .. এই 

5) টা কারণ ॥ কি এ বিষে”: মতভেদ রা 

| বু $ নিষপ যোজনীয় বোধে সে [সকলের নর 
বং ৃ না রর হি | 1 তড়িৎ নব প্রস্তুত হইয়া থাকে।- মেস ক মে 

ক্ষমতা (2০৪৮, ০1 7০178) বিছাঙদপ্ডের এ রর 

(8078 100) শ্ৃষ্ট মূল ত্র 1 এবং 1 রঃ 

লইতে হয়।, 

এপস ৯ 

৬৪৪ এ রড হ 2 ৪৪০৪৩ কও কক জজ জা 

বন্ধ আছে। প্রতি- || 

এবং অগ্ডাকৃতি যতই দীর্ঘারৃত হইবে 

ততই অগ্রভাগস্থ তড়িতস্তরের গাঢ়ত! 

অধিক হইবে সেই পরিমাণে বিততিষা ও 
(908102) বাড়িবে অর্থাৎ সেই পরি- 1 
মাণে বিচ্ছেদক বাযুর বাধা অতিক্রম. 

করিয়! অন্যত্র গমন-ক্ষম হইবে। বিত- | 

যে বিততিষা অসীম হুইবে তাহা পৃষ্টই- | 
প্রতীয়মান হইতেছে. বিদ্দুনিচয়ের এই 

অনেক তড়িৎ প্রক্রিয়ায় এই ধর্ণের রা রঃ 

তড়িতের গুণ. সকল: সংক্ষেপে জর |. 

হল এই. নকল গুণের সাহীয্যে অনেক 1. 

লের, র উল্লেখ এ পস্তাবের ি্ তি 
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এক্ষণে তডৎককলিগ কি তাহাই: বা 

[যাউক। মনে কর বিভিন্নভড়িদাক্রাস্ত 

| ছইটী ম্চালক বস্ত কিয়ৎ ব্যবধানে নিহিত 

[ আছে। বিভিন্নধর্মি বলিয়া একের তড়িৎ 

| অপরের তড়িতের সহিত মিলিত হইবার, 

[| জন্য চেষ্ট|! করিতেছে. কিন্তু তাহাদের পর- 
1] স্পর আকর্ষণশক্তি এত অধিক নয় যে 

|| বায়ুর বাধা অতিক্রম করিয়া মিলিত হয়। 

কিন্তু এ উভয় বস্ত একটি ধাতব তাঁর দিয়া 
সংযুক্ত কর, অল্পে অল্প উভয় তড়িতের 

|| সম্মিলন সাধিত হইবে । কিন্তু এ সম্মিলনে 
স্কলিঙ্গের উৎপত্তি হয় না অথবা! উৎপত্তি 

হইলেও দৃষ্টিগোচর হয়'না। ইহাতে যেন 
উভয়ের মিলনের জন্য একটি পথ প্ররস্তত 

| করির] দেওয়া হইল এবং সেই পথ দিয়] 

 ভড়িত প্রবাহিত হইল। কিন্তু তার সংযোগ 
না করিয়া এউভর বস্তর মধ্য ব্যবধান 
ক্রমে কমাইয়! দেও। উহারা পরস্পর যত 
(নিকটে আসিতে থাকিবে ততই. উভয় 

ৃ তড়িতের আকর্ষণ বাড়িতে থাকিবে) 
| এবং আকর্ষণের আধিক্য প্রযুক্ত তড়িৎ 
| সম্ম,খ ভাগে অতাস্ত জমিবে এবং ভড়িৎ" 
] স্তরের গাচতার বৃদ্ধি হইলেই বিততিষা 

15 (70578০০) বাড়িবে এবং অবশেষে এক 
ময় বিততিষা এত বাড়িবে ফে বায়ুর 

বাধা মানিবে না । তখন, উভয় তড়িৎ বেগে 

[| খিলিত হইবে এবং ্  চিক ও. আম্ফোটন 

[এই মিলনেরই, আমুষ 

তড়িৎ, ও ব্দাৎ। 1.. 
৪৪৪৪৯৯৯৮ক গজ ৬৪ ৯০৬-৮০। 

ব্সিক।.এই মিলনের 
| সময় এত ধিক ও ভাগ: টু হয, যে 

৮৯ 

৪৪৩ ৯৫৯৯৮পপজ নল 

যে. সত অতি. বিসততি ঠা বিশিষ্ট ছুই 

বিভিন্ন ভড়িতের মিলন-ফল টস্থা আমরা ৃ  [... 

শীঘ্রই প্রতিপন্ন করিব |. 

পরীক্ষা দ্বারা ভূৃষ্ে, ভূবায় তে এবং, 1 র্ 
মেঘে তড়িছ্ের সত্ত্ব: পরমানীকৃত হ্ই- ] রর 

য়াছে। বেঞ্ামিন, 'ফৃঙ্কলিন এই সকল : 
প্রমাণের জন্য অশেষ উপায়, উদ্ভাবন 

করেন। তন্মধ্যে একটী বিশেষ কৌতুহুলা- 

বহ। তিনি একদিন ফিলেডেল্ ফিয়া' নগরের. 

1 নিকটস্থ এক মাঠে বাত্যার্দির সময় এক: 

খানি ঘুড়ি উড়।ইতেছিলেন | ঘুড়ির অগ্র- ] 

ভাগে একটি সুচ্যগ্র ধাতুদগ ছিল । ঘুড়ি || 
সাধারণ সহায়? আকাশের অতি উচ্চ] 
প্রদেশে উডভীন হইলে, তিনি সতার যে- | 

প্রান্ত তাহার নিকট ছিল সেই: প্রান্তে 
একটী চাবি বাধিলন; এবং দেই চাবিতে মা 
রেশ মি হত বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্ত |. 
একটী গাছে বাধিয়া রাখিলেন। এইকপ 
করিয়া তিনি বারে ২ চাবির নিকট হস্ত! 

লইয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুতেই ]. 
তড়িৎস্ুলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন না 
তিনি একেবারে হতাশ্বাস, হইয়৷ পড়ি-.] 

লেন। ইতিমধ্যে একটু একটু ষটি পড়িতে না. 

লাগিল। বৃষ্টিতে ভি্রিয়া ছুঁড়ির জুতা]. 
উত্তম সধীলক হইল! এবং সেই. সময় 
'ফাঙ্ধলিন দেই চাবি নিকট, হস্ত লইয়া 1. 

গেলেন অনি ততিৎস্ছুলিজ সানি রা 
হইল... 

৩০৭ 

আহি নি লিক /নিাছেন, ষে রর 
র ক এই; পুরীক্ষ [রসফলতা। দেখিয়া স্তীহার এত: 

২৪... আনন হট লাহে আনার দক্ষ | 
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[ও সুতা যে বৃষ্টিতে ভি্জিয়! উত্তম সঞ্চা- 

| লক হইল, অমনি মেঘের তড়িৎ,উহ্বাদের 

|| সঞ্চালক রেশম অসিক্রম করিয়া আর 

|| পরে চাবির মিট হস্ত লইয়া যাওয়াতে ভ 

॥ ও চাবিস্থিত তড়িতের পরস্পর সম্মিলন 

|| মেঘের তড়িৎ চাবিতে আইসে বাই, 

দেই. জুখস্থলেই মন মুক্ত ও স্বাধীন । 

 0কিন্ত সেই স্থ-স্কল কোথায়? আমরা 
পি অলি: একমাত্র সৌনদর্া-াজ্যে 1, খেখানে 

| জন ও 
৪৯৯ক লপতিভিত ৬৬0০৩ এড পষ৯৯৩৫০ 43588 চ জরীউড উজ ভাইিউ। জি ৪ 

| চু করিয়া গাফিতে পারেন নাই। ফাচ্ক'.. 

| লিনের পরীক্ষা সফল হ্য়াছিল বটে 

|| কিন্ত তিনি তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝিতে 

্ পারেন নাই। তিনি ভাবিয়ান্িলেন ঘুড়ি 

ভিতর দিয়] চাবিতে উপনীত হইল ) এবং 

নু সেখান হইতে যাঈতে পারিল না। তৎ- | 

| পৃ্টস্থ ভড়িৎ( যাহা সঞ্চালক মানবদেহের 

0 ভিতর 'দির। হস্তে প্রধাবিত হইয়াছে) 

| হইল শ্রবং? তাহার ফলম্বরূপ ভড়িখ 

| ক্ষুলিঙ্গ আবিভূতি হইল। কিন্তু বাস্তবিক |. 

| ৃ মুড়ি মেঘের নিকট যাওয়াতে ঘুড়ি ও. 

| ] সমতায় তড়িৎ সংক্রামিত হুইল -অর্থ।ৎ 

সুখেই মীবনের উদ্দেশা । সংসারে | ম 

৭ রী মনের যাহা কিছু, কারা সকলই সেই বুখ- 

2] মুলক । নুখাদ্থেষণ ভিন্ন মনের আর! কোন 
গতি নাই, নুথক্ষেত্র ভিন্ন মনের, আর, 

| কোথাও স্থিতি খা. জীড়া নাঈ, কারণ [.জুতরাঁং মৌনরধা-সুলেই নের। পুরণাধিধ 
শ [ মুক্তি ও স্বাধীন! এবং নিপল 

নে মহ । .. 

| ঘুড়ি ও রর তার বিগ জনিত জা 

রিশ্লিউ হইয়া! মেঘের. সম ভড়িৎ চাবির]. 
দিকে প্রতিক্ষিপ্ত হইল ও! বিষম তড়িৎ |. 

৯৯০ এ াটিজজ। কিস 

[ ঘুড়ির দিকে আক্ষষ্ট হইল । থতয়াং ফলে) ]. 
একই হইল। মেঘে “ও ভূপৃষ্টে প্রায়ই: 
ব্ষ্মি তড়িৎ, ধমকে সচরাচর ভূপৃষ্ঠে | 
বিয়োগিক ৫ বঞ্যীগিক তড়িৎ থাকে। 

স্বতরাং, পরম্পর নিকট আসার জনাই | 

হউক অথবা যে কারণেই হউক, খন 

উভয় বিষম তড়িতের বিততিষা এত অধিক, 

হয় যে মগ্যস্থ ধাযুর বাধা মানে ন! তখনই ] 

ভয়ে বেগে সম্মিলিত হয়। এবং বিদ্যুৎ, 

ও বজ দেই মিলনেরই ফল। বিদ্বাৎ, 
বজ ও বিদ্যুদণ্ডের (118060102 7০) 
বিষয় পর প্রস্তাবে সবিক্যরে রা যাইবে। 

এবার তড়িৎস্ফুলিঙ্ন ও. বিদ্যুতের সমতা, 

প্রতিপন্ন করিয়াই নিরন্ত হওয়া] গেল। . 

ছু 

_ কবিত্ব ও কাধ্য সালোচন। 

মনের গতি নাং নেবে মনের ক 
কারও নাই) কিন্তু সৌনাধ্যের পাপে | 

মনের গতি। উহার অপুকে; (অগৃতে মন. 

মিশ্রিত হরাঁ উহাকে: অধিকার করে 

মনের ভুখে ক্রীড়া । 1.7. | 

. কিন ্  ছাট ত অনন্ত সৌর | | 



রর [াক্, ৯ ৮ 

| যায়। ্ রর 

প্রথমত তং, চর ক্ষমন্তাঁর 
| খগরপক, অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ মানবের 

চক্ষে এই. স্থষ্টি বিস্তৃত হয়, এবং যে 

অবস্থায়, দড়ায়, তখন দীর্ঘকাল অনুপযুক্ত 

] 

সণ আমাদের রি ক্ষমতা পরিণত, 

]. উপভোগে উহ্থার প্রতি আমাদেব কৌতু- 
ও ] হল ও আকাজ্া নিবৃত্তি হইয়। আসে, 

সুতরাং সৃষ্টির অদ্ভুত সৌন্দর্ঘ্য. উপভোগে 
বং ূ 

. | হইয়া যাই) এবং আমাদের সৌনদর্য্য- 
|. গ্রাহিদী ক্ষমতাও জড়বৎ, হইয়া পড়ে, 
তখন মিতা " দৃশ্য পদার্থের অতিরিক্ত 
আর, কিছু-না দেখিলে তাছার প্রতি 

[ ক্হল আর . উত্তেজিত হয় না। 
টা কিন্তু যদি আমরা এই যৌবনের পূর্ণ 

| . উপৃভোগ-ক্ষমতার সহসা সৃষ্টি মধ্যে । দিক ত 

বা নিক্ষিপ্ত হইতাম তাহ হইলে হয়ত 
]. 

]. 
্ 

- ক ্টর. সৌন্দর্ষো- একেবারে. আমাদের 
2 হতজ্ান হইয়া পর়িতে হইত । 

বিষ তি এবং: তি সকলের 
1", 
মি 

রঃ রা রা অভাব এবং. -বাণ ধীর 
| পারীিক ানসিক খের যু | বাদীর 

এব সংসারে যর নম কম ই 
]. |. টি পরকাল | 

কবিত্ব ও কাব্য সমালোচন । ।.. 

গা তবে. যে মানবের দুখ সম্পূর্ণ | 
নয় কেনা, এই গুরুতর প্রশ্নের ছুইটি 

[শত কারণ নির্দেশ, করিতে পার। 

একরূপ অজ্ঞাত ভাবে বঞ্চিত; 

্ট রি ৪ পি রঃ । 4 

॥ চি নি 
ছি ্ে 3 2৭ 

এ ॥ | ৮: রী 

? ৭ টু পয 

ছু £ 811: টা 
- ॥ 
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সকলের: প্রসারণের প্রয়োজন । কু, দন 
শয়তা-নিত, ্ বার্থরেখা সংসারকে থকে- উর, 
বারে আয়ত্ত করিতে পারে ন] বটে, কিন্তু . 

খণ্ডে খণ্ডে উহাকে বেষ্টন করিয়া বছবিধ |. 

ষ্রাথিকার উৎপন্ন করে, এবং তাহাদি- |: 
গের পরিচালনেই দ্বন্ব ও শাস্তিভঙ্গ। |: 

আশয় যা ব্যাপ্ত হইয়! একেবারে সং-| 

সারকে আম করিতে পারে, তাহা হইলে |. 

্বাংরেখা সংসারের বায়িরে গড়িয়া যায় |. 
মানুষের অধিকার মানুনের সহিত মিলিয়। ] 
সার সাগরে একই অধিকার. প্রতী* || 

মান . করায় এবং সই অধিকারে | 
প্রত্যেক মনুষাই স্বাধীন ভাবে ন্বথেব | 
ত্রীড়ায় মত্ত হইতে পারে। | ] 

এক্ষণে যে উপায় দ্বারা সৌন্দর্াগ্রাহিণী |. 
ক্ষমতা জড়ভাব পরিচ্যাগ পর্বক পুনরুচ্গপ্ | 
হয়, এবং যে'উপায়, সংসারের মৌন্দরধ্যময় |. 
ভাবকে আবার সৌনর্যময় করিয়া দেয়) | 
যে উপায় ব্বৃততির প্রবল ও হুঙ্ান্থ- | 
ভাবকতা! সম্পাদ্দন পূর্বক: সাংসারিক. |. 

অভাব সকল বিমোচন করে; যেউপায়_ রি 
দত্ত সকলকে: প্রসারিত করিয়া | : 
ংসারে শান্তি ও একতা: ৃ 

জীবকে- স্থাবীন করি সখের ভীড়: 
মুক্ত করি দেয়, সেই উপান আগেক্ষা 0. 
মানবের আর উপাদেয় বন্ধ কিআছে? |. 
কিন্ত এই উপায়, কি? আরা লি এই রঃ 

[ উপায় কাবা. সংসারে; শিক্ষা দানের যত |. 
ক্ছি উপায় [আছে-কীব্য তাহার সর্ব পধান।].. 
এবং পর্ণ ফমগ্রদবিতা | ফি কাতর |... 

দনার্থে হবি: মার এই মহ, ব্যাপার, পানি হয়|: 

স্থাপন পূর্বক, |. 



| নয়। আমবা- 

| || আম অগ্রে কাবোর র বিষয় খা পরে 
[1 শা বিষয় বলিব। '.. . . 
স্ব. সৌন্দর্য্য এবং দতাই কাব্যের সার। 
০টি মৌনর্মা ও সতা কাহাক্চে বলে: 
| বুঝিতে পারিলে কাবা বুঝা আর কঠিন 

অগ্নে দৌন্র্যা ও সত্য 
ছা বিষিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতোছি। 

[| দেখা যায় জগৎস্থ কতক গুলি ৰস্ত 

|| ত্রন্দর ও কতক গুলি কুৎদিত নামে অভি- 
"0 হিত হইয়। থাকে॥ এই সুন্দর ও কুৎসিত 
| বিষয়ক সংস্কারের কারণ কি?" আমর 

| | সাধারণতঃ ইহার এই ব্যাখ্যা করিতে 

| পারি, যাহা দ্বার! অন্তঃকরণ আকৃষ্ট হয়া 

[ তাহার সহিত খিলিয়৷ তন্ময় হইয়া যায়, 
| তাহাই স্থন্দর। আর যাহা হইতে অন্তঃ- 
1 করণ- বিভৃষ্ণ।য় প্রতিক্ষিপ্ত ১০ ৪ 
তাহা কুৎসিত। 

| সৌনর্ধা ভাব ছুই প্রকার; বস্তুগত 
] ও অবস্থাগত।. বন্তগত মৌর্য বস্তর 
] বণ, রস)গ্ধ প্রভৃতি গুণের সহিত, আমা- 
[দের ইন্রিয় সমুহের এমন সূহদ্ধ সংস্থা 
1 পিত হয়, যে উহাদের মংসপর্শনাত্রেই অস্ত 
1] করণে এক প্রকার স্থখবিকার উৎ- 

| পন্ন হউক থাকে: একটি. গোলাবের 

আদ 1. 
৬৬ % ৬৮৬৬ নিজ টি অপ সপসপিপতিশ 

শিক ১২৮২ ॥ 1 .. এ. 

দার মানষের : পক্ষে হুদ মরক] 
রি কমির গক্ষে মুন | সুতরাং, বস্তর' গুণের 

হিত জীবের ইন্ত্রিয়গত সস্োই বস্তুগত | 

সৌন্দর্যের উৎপত্তি। অবস্থাগত দৌন্দধ্যের 
ভাব প্রধানত এই কয়েকটি__দাদৃশা, | 
নৃতনত্ব, দান, পূর্ণতা, ন্ম তিশউদ্দী- 

পন্াঃ সমবেদনাউত্তেজনা, বছু-সমাবেশ | 
ন্যায-সমাবেশ এবং কপ্পনা। | 
একটি বস্তুর সহিত মার একটির সাদৃশ্য 

দেখিলে, এঁ বস্তদ্বয়ের বস্তুগত সৌনার্য্য- 
বিশেষ কিছু না থাকিলেও সাদৃশ্য | 

হেতুক অস্তঃকরণ আকুষ্ট ও সখ উৎপন্ন | 

হইয়া থাকে । এই স্থখোৎপত্তি, বস্ত্র 

সাদৃশ্যমাত্রে, বস্তর সৌন্দর্যে নয়। এই 
নিমিত্ত আমরা উহাকে বন্তগত সৌন্দর্য্য 
না বলিয়া, অবস্থাগত সৌন্দর্য বলিলাম। 

তজ্ঞপ যে বস্তুর জ্ঞান আমাদের নাই,তাহা 
যখন প্রথম আমাদের ইন্দ্রিযগোচর হয় 
তখন বিশেষ সৌন্দর্য কিছু না থাকিলেও, 
নূতনত্ব হেতু আমাদের মনে সুখোৎপত্তি, 

করাইয়া দেয়। এই নৃত্তনত্ব অবস্থাগত 'সৌ-] 
নর্ধা। গৃঢানুসন্ধান এবং পূর্ণতাতেও সেট-. 
রূপ সৌনর্যোৎপত্তি হয়! থাকে। যাহার |. 

ৃ রহস্যোস্তেদ সহজে হইয়া যায়, তাছাতে 
0] গন্ধে আমাদের মন আক্ষষ্ট হইয়া খান 
তব করিতে থাকে,নরকের গন্ধে অঙ্গ শিহ- 
: রিয়া মন তাহা: হইতে প্রতিহত হইয়া 
এ পড়িবে ।কিস্তু আবার: সেই গোলাবের] 
রি / হয়ত একটি নরকন্ক: ক্কমি সঙ্কুচিত 

1] হই পলায়ন পূর্বক নরকের গন্ধে গিয়া 
ডি আকা ৪2৯০৮ রা এখানে 

আমোদ কম। যাহার অত্য্তরে গৃঢ় রহস্য, || 

কাজ? টকা নহি বু হা নর 

কত ত আমোদ বব আর. যাহার সা 

এমন গভীর নিহিত, যে বুদ্ধি ভাহার | 1 
ষ্ঃ খ'জিয় পায় না). বহুদূর ধাবিত্ত হই 
আপনার আয়তির '্সতীত ' দেখে, তখন: . 



0. গলে ৮ )- 

] ৰ চুক হই রা সৌন্দর্যের ভাব 

] আসিয়া তাহাকে আধ্ুত করিম! ফেলে। 

(সেই সৌন্দর্য তাহার কাছেচির, নুতন থাকে, 

৪৪ জালবার0 8 ৫ ৬ দিব ও জবস, ক হক জরা গালিক 
৪৮০ পিক উপর পক! তক ও করছ চে চউ৬৬ড ওর 

৩ চির অন্থশীলন এবং চির-স্থখের বন্ত 
হইয়া! উঠে | স্থির গুড় রহস্য আমর! 

[ উদ্ভেদ করিতে পাঁরি না বলিয়াই, স্ব 

ন্ 2.8 5 উইল ১১২৯ 
টিক কির রালদ স্কিন বিযাতোরারান 

১ পি পু 

| আমাদের কাছে অক্ষয় সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ 

এবং অনন্ত অনুশীলনের বস্ত ; সৃষ্টি" 

কার্ধয আমাদিগের কাছে চির-নৃতন এবং 
চির-হ্ুখের আকর।. সেইরূপ সেকস্- 

| পিয়রের হ্যামলেতের প্রকৃতির মূল 
কোথায় আমরা খুঁজিয়। পাঁই না, এই 

| নিমিত্ত উহ! আমাদের কাছে চির-নুতন, 
| এবং চির-অনুশীলন, ও চির সুখের বস্ত 
| হইয়া রহিয়াছে | 

ম্মতি-উন্দীপনাতেও সেইরূপ সৌন্দর্যের 

উৎপত্তি। একটি বস্ত সাষান্যরূপ ন্ুন্দর হই- 
1 লেও যদ্দি তাহাকে কোন রম্য স্থানের ফথ! 

স্মরণ করাইয়া দেয় এবং সেই' রমাস্থান 
[| ক্মরণে যদি উহাতে কোন প্রিয় সমাগমের 

| ॥ রথ! মনে আসিয়া পড়ে, এবং সেই প্রিয় 

| মমাগম স্মরণে যদি তাহাকে দেই প্রিয় 
|| জনের প্রেম আলাপন, মধুর, (সম্ভাষণ), 
1 শরস্থতি ঘটনাবলি পুঞ্জে গঞ্জে স্মরণে 
টা চি পড়িতে থাকে, তবেষে পরিমাণে 

খু থাকে। এবং যে পরিদাণে সেই: নকল; স্মৃতি 
| আমাদের হয় গরাহিণী সেই: পরিমাণে উ- ৰ 
ৃ হার, সৌনরথাবৃদধি । ।. অভিজ্ঞান, অঙ্গুরীর়ক 

| বর্শনে রাজা তের মনে এইন্প, রমনী টি 
বিজ আলিয়া পড়িরাছিল: নেই, কণ 1 লক্ষ, 'গরিশোভিত.. তোঁকাশের।: রী বা টি 

| [ক ও কাব্য সমালোচন। 2 
গর5৪৪প৬ পরিজ জরর ত কএক উন চিজ ভিজ জন উল জজ ৪৩ 

আবার ন্মৃতিপটে নেই জুখধাম। অঙ্গ 

বক্রোড়ে লইয়! তাহার মুখ. চুন করিব); ]. রর 

গে আমার. কাছে: ধনীর নর শির ] রি 

28৮৮ যেন ররর: বোধ হইবে রি 

কউ ৪৪৬ ওক জা জগত জরজজক' ধগিউড। 

মুনির রম্য তাগোধন, সেই সিল পরি ৰ টির 
বৃতা কাননবিহারিণী সরল! শবুন্তলা, ||. 
সেই প্রেমবিকার, সেই. আলাপন, সেই | 
গান্বর্ব বিবাহ, সেই লীলা খেলা। অক || 
শেষে সেই প্রিয়তমা পদ্ধীর সহিত বিচ্ছেদ, | 
বিচ্ছেদ কালীন প্রণয় শ্মরগার্থ সেই এই. রর 

অভিজ্ঞান অলুরীয়ক ইত্যাকার ্মৃতিপুঞ্জ | 
রাঙ্গার মনে একেবারে আবিভূতি। ুর্বা" ৰ 

সার অভিসম্পাত বিস্বৃতির কঠিন অর্গলে | 

তাঁহার স্বর্গের দ্বার রোধ করিয়া রাখিয়া- | 
ছিল? অঙ্ুরীয়ক সেই দ্বার খুলিয়া দিল, 

রীয়ক রাজার পক্ষে কি অমূল্য, কি. দার, | 
কে বলিতে পারে? এই সৌনরধ্য ও অমূ- || 
ল্যতা অঙ্গুরীয়কের বস্তুগত সৌন্দর্য্য নয়, 
কেবল মাত্র ম্মৃতি উদ্দীপনায়। 

সমবেদনা-উত্তেজনাতেও সৌন্দর্য্য. 
পত্তি হয়। একটি অনাথ শিশু আপনায় 
দুখের অবস্থায় বিষ বদনে - পপার্থে | 
বসিয়া আছে, তাহার পার্থে একটী সুন্দর | | 
ধনীর শিশু প্রফ,ল্ল চিত্ে নৃত্য করিতেছে।' |. 

দেখিলে হয়ত আমার মন সেই অনাথ | 
শিশুর বিষগভাবে আকষ্ট হইবে। মে] 
সুন্দর না হইলেও আমি হয়ত তাহাকে |. 

পেপসি ভিপিশী পপ এপ পোপ? পপি পাসপারসপিপ সপ পাজি পালাল 

ৃ 

ভীত 'লীর্কে রর পি হা থা কে র্ ] | 

এক. কটা ক্ষত যে নৌ) অগা 1 টা, 



॥ 

০ 

| রি একটা অতীত জগ এক একটা 

| বৃক্ষের সৌনর্ধ্য হইতে একটী মহারণ্যের 

| সৌন্দর্য অধিকতর; এক এক বিন্দু জল 

[হইতে মহাসাগরের সৌন্দর্য্য অধিকতর, | 

| এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে বিশাল বিস্তৃত 

| অন্রভেদী হিমালয়ের সৌন্দর্ধ্য অধিকতর 
. এ বস্তর ন্যাযা সমাবেশেও সৌন্দর্য্যের উৎ 

| পত্তি হইয়! থাকে । যথা, চিত্রপট, তক্ষণ | প 

| মুক্তি আলোকমালা গ্রভৃতির যথাযথ 

|| সংস্থানে নাট্যশালার শোভা; বৃক্ষাবলি, 

| পল্ুল, 
| স্শ্রেণি সম্বন্ধে ও যথ৷ 

| উদ্যানের শোভা! ইত্যাদি । 
| আমরা এক্ষণে কল্পনার সৌন্দর্ষোর 
|| কথা. বলিতেছি। 
] ছুই প্রকার; সম্ভব সৌদ্দর্ধ্য এবং অসম্ভব 
| সৌনর্য্য। যাহা সথষ্টি মধ্যে আমরা সচরা- 
[| চর দেখিতে পাই না, অথচ স্কৃষ্টিরঃনিয়মা- 
| হারে সম্ভব যাহা আমরা আাঙ্ঞায় 

প্রত্রবণ, .আলবাল, পথাবলির 

স্থানে বিলাস- 

কন্পনার সৌন্দর্য 

| মাত্র সাজাইয়া দেখি, তাহাই সম্ভব 

টয় 

| সৌনর্যা। আর যাহা সষটি মধ্যে দেখিতে 
|| গাই না, স্থষ্টি নিয়মানুসারে অন্ভবও নয়, 
। .আকাঙ্ষারও যাহার সহিত সংশ্বব নাই, 

| তাহাই অফস্তব সৌন্দরধ্য। বালজীকির 
| সীতা, সেফ জপিয়রের ডেসডিমনা1ও লিয়র 
..].এবং পুরাণের হরিশন্্র প্রত্ৃতি সম্ভব, 

সৌন্দর্য্য । আমরা হুরদশা। বিচ্ছেদ, প্রলো- | 
|. ভন, উৎপীড়ন, অপবাদ, এবং . প্রাণ. 
০] নাশেও গ্রণয়কে পবিত্র ও অটল দেখিতে 
র্ | : | করি। কিন্তু কৃষটিমধ্যে যদিও এই । 

নকল বিষ গা রী প্রণয় সচরাচর র 

আর্ধ্যদর্শন। 
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জোহতেপাইনতথাল
ি টে মধ্যে নাউ হা উউ বু] ্ 

.ও হইতে পা 

জ্ষিত মূর্তি রচন! করিলেন । মানুষের 

দেখাইয়াছেন। 

জন্মান্ধ বাক্তি কখন বর্ণের কল্পনা করিতে ৃ 

পারে না, আজন্ম বধির কথন স্বপ্নের || 
ূ ভাব অন্ুভব করিতে পারে না না 

দিগের ইন্জিয় জানের বস্ত, লইয়াই কল্পনা ঃ 

ূ হই পরানের সহিত, মিলিয়: হু 

কার্তিক ১ 1. ঃ 

পারে । বাল্মিকী সীতার, এবং |]. 
সেক্সপিয়র ডেনডিমোনায় সেই আকা- | 

আকাজ্ষা পূরণের নিমিত্ব সর্বত্যাগী, হওয়া 

আমরা আক & করি, কিন্ত স্থষ্টি মধ্যে 
তাহার 'জর্চরাচর উদাহরণ দেখিতে | 

পাই নাঃ সেকপিয়র লিয়রে ও পুরাণ ]] 

হ'রশ্ন্ত্রে সেই আকাজ্ফিত গুণ বিদ্যমান 

দেবতা, অপ রা, গন্ধব্ব, কিন্নর, যক্ষ, 

প্রভৃতি ভারতীয় কবিকল্পন] ও হোমরের 

কালিপন, সেকজপিয়রের এরয়েল, | 
প্রভৃতি এসমস্ত অসম্ভব সৌনার্ধ্য--অর্থাৎ 
ইহারা হ্ষ্টির অতীত স্ৃষ্টি। কিন্ত 

ইরা স্থষ্টের অতীত সৃষ্টি হইলেও 
স্যমি ছাঁড়ী কিছুই নয়; যে হেতু 
সুষ্িছাড়াী আমাদিগের কিছুরই জ্ঞান 
নাই; স্থাষ্টিতে যাহ! দেখিরাছিঃ শুনিয়াছি । 
বা অন্ভব করিয়াছি, তাহাঁতেই আমাদের 
জ্ঞানের শীমা, এবং সেই জ্ঞানের অতীভ 
কল্পনারও কিছু রচন! করিবার সাধ্য নাই। 

আমা- |. 

ভাঙচুর করিয়া অন্য তি সকল রচনা | 
| করে, কিন্তু তাহার উপাদান অমস্তই ||. 
স্থষ্ট ্7র। যেমন, শ্থির ্চ্ছ জলের প্রতি]. 

বিঘ সকল,, জলের চাঞ্চব্যে বিচ্ছিমাঙ্গ ৰ 



রা কারি বধ 

ৃ ] অনু: বি. সকল দেখায় যাহা 

| আর" পূর্বব ছায়ার প্রতিরপ বলিয়৷ বৌধ 

| হয় না, কিন্ত জল স্থির হইলে আপন 

অঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্বররূপ ধারণ করে, 
11 তদ্রণ অসস্তব কল্পনা সকল, স্থষ্টির 

[| উপাদান হইতে রচিত হইলেও উহ! এক 
| তন্ত্র সষ্টিঃ কিন্ত বিচ্ছিন্ন করিলে স্্টি 

| বহিভূত কিছুই হইবে না । 
যত প্রকার সৌন্দর্য্যের কথা বলা হইল 

তাহার মধ্যে এই অমস্তব ঘৌনর্য্যের 
[ মাাম্মযই সর্বাপেক্ষা বেশী। যে হেতু 
ইহাতে অন্তঃকরণের আকর্ষক ও মুগ্ধকরী 
ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং উহাতে 

[ আমাদিগকে ইহলোক হইতে লইয়া 

গিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট কোন 

লোকে বিচরণ করায়। এই অপস্তব 

[ সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদিগের আকাঙ্ষার 

রচিত হইলে তবে উহাতে আমাদিগের 

| মন প্রথমতঃ চম্কিত, পরে আঁকাজ্ঞা- 

ও বিশিষ্ট ও তদ্পরে আকৃষ্ট হয়। 

0 তোর মহবন্ধে আমর! এই বলি, যাহা 
| বাহা জগতে ও মানব অন্তরে নিয়ত 

রি ঘটিতেছে,, সেই 'ঘটনাধলিই ম্বত£সিদ্ধ 
1 ও সত্য। এই হ্বতঃিদ্ধ সত্যের উপর 
1৭ নি আরোপ হইলে কাব্য রচিত 
. | এই সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে যে পরি- 

5 এ দেই, পরিমাণে কাব্য উপভোগ, ও অমু- 

কবিতব ও কাবা, 29158 ॥ .. . 
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| আপন অঙ্গ আঁবার যেমন আপন আপন 

। চিত্র তক্ষণ কবিতা গ্রতীতি সকলি স্থষটি 

0 কোন সংআব থাকে নাঁ। এই পৌনদধ্য 

এ] মাণে সত্য বিষিশ্র ভাবে থাকিতে, পারে, 

-*) শীলনের বস হা, এবং ৫ দই পরিমাণ 

গজ, ০49 ₹6865৩9 41 পু 2৬৬ খাজনা 8৯ ৪৮৭৩ ৪জ। গঞপাকওতও। পপ 

দই কর বত 
৪৩৬৮৩ 

কাবোর উততা। ঘেহেছু যে প্রি ] 

মাণে সত্যের মূল. কাব্যের গঢঅভাত্রসথ, না 
সেই পরিমাণে উহা অনুশালনের বস্ব; 
আবার যে পরিমাণে সত্য অভ্যান্তরস্থ্, 
সেই পরিদাণে সৌন্দর্য্য বহিক্ত 
সুতরাং সেই পরিমাণে যা উপভোগের" [. 
বস্ত। | 

এক্ষণে আর একটি কথা: পাকার: | 
পণ্ডিতের! কাব্য সাঁধারণকে 'অস্থুকরণকল! ; 
জ্ঞা দিক্লাছেন? তাহারা দেখিতে পাঁন, 1 

অন্ুকরণেই রচিত হইয়! থাকে; এবং যে. 
পরিমাণে উহা স্ষ্টির যথাযথ অন্গুকরণ,সেই 

পরিমাণেই উহার উৎকর্ষ নির্বাচিত হইয়া 

থাকে। কিন্তু আমর! কাব্য সাধারণকে 

অনুকরণ সংজ্ঞা দিতে প্রস্তত নই, রং 

প্রতিকরণ সংজ্ঞা দিতে প্রস্তত আছি। : 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কল্পন!-্থটিৎ রী 
উপাদান সমন্ত লইয়া মূর্তি রচম! কারিলে ও; 
উহা স্বতন্ত্র সথষ্টি। যে সত্যের ভিত্তি 
উপর স্ষ্ট্রির সৌন্দর্য্য আরোপিত; সে 

সত্যের ভিত্তির উপর অপরদিকে কাবে 
সৌন্দর্য্য আরোপিত স্থষ্টির 'দৌনদ৭/-. |. 
মূর্তির সহিত কাব্যের সৌনর্্য ্  র 
সম্যক্ গ্ররভেদ; এক দিকে স্থষ্টি জং 
অপর দিকে কাব্য জগৎ. একই ষ্- 

ক্ষেত্রে ছুইটি ন্বতত্্ব ব্যাপার, কাও 

১০৬৬০০৯৯৬০৯ ১৯০ ০ সিল পপ 

সি রতি তিনি সিডি এ টি ই২০৫৬০০০ - - . 

মী টি বাে 
22528 নর 

5 52 ্ পি 

গা 
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চি শ ূ ্ 

মহিত কাহারও সাদৃশ্য নাই)অথচ উই ) রঃ 
উভয়ের পার্থ সমতুল্য ব্যাপার । রা 
অনেক. সময় সৃষ্টির সৌন্দর্যোর অঃ ফা: 
শেন রচিত, হয় বটে, কিন্তু রঃ 



|| অন্গকরণের উিনান নয়, সাদৃশ্য জনিত 

|| সৌনর্য স্থপ্টির নিমিত্ব। অনুকরণ 

হত পি 
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| ঘারা কখন কাব্য হইতে পায়ে না। 
|| কথাটি যেমন এক স্থপ্টি, কাব্য তেমনি 
] খতন স্য্ি। | 
|" এক্ষণে সহজে বুঝা, যাইতে পারে 
|| কাব্য রচনার সার ও কৌশল কি। 

| এককালে প্রকৃত এবং অপ্ররুত বিষয়ের 
সমাবেশ ভিন্ন উৎকৃষ্ট কাব্য হয় না। 

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে কাব্যের সার 
|| সত্য, এবং সৌন্দর্য্য । বিদ্যমান ঘটনা- 
বলির যে সত্য, তাহাই কাব্যিক; 

] এই নিমিত্ত তাহারই উল্লেখ কর! 
|| হইয়াছে। তদ্যতীত দর্শন, বিজ্ঞান 
| গ্রভৃতির নিয়মাদি ও মতামতের যে সত্য, 
তাহা কাধ্যিক না হওয়ায়, তাহার উল্লেখ 

0 করা হয় নাই। লৌনর্ঘ্যের বিষয় যাহা 
বল! হইয়াছে, তাহ [ব্যতীত অপর বনু" 

বিধ প্রকারেও [সৌন্দর্য্যের 'উৎপত্তি ও 
| বৃদ্ধি হইয়া থাকে । কিন্তু যাহা বল] হইল, 
| তাহা দ্বারাই বোধ হয় সৌন্দর্য্যের উৎ- 
া গত্তির ভার. সাধারণতঃ একরূপ বুঝা 

] যাইবে। 1. সন্ধে বিশেষ তাৎপর্য জিডির তত রি রি 

বারি ১২৮২। ।. 

বুঝিতে না পারাতেই, ক্ষুদ্র জানা 
সারের ধতকিছু চাক্চিক্য উজ্বল'গুপ- 

বিশিষ্ট, তাহাই একাধারে পূরিতে থাকেন, || 
এবং তাহাদের আবার প্রকৃত সমাবেশ 

অভাবে, আমাদের মন তাহাতে প্রবেশের 

পথ পায় না,/এরং ওজলোোর ছটায় চক্ষু ] 

প্রতিহত হই ড়ে। প্রকুত্ত প্রতিভা- ॥ 

শালী কবিরাই সৌন্দর্য্যের মূল তাৎপর্য 
বুঝিতে পারেন, এবং তাহাদের প্ররুত 

সমাবেশ কিরূপে করিতে হয়, তাহাও 

তাহাদের যেন ত্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হয়; কিন্ত 

নাধারণ পাঠকবর্গ তাহাদের সৌন্দর্য্য | 
রচনার প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে না | 

জানাতেই ক্ষুদ্রকবিদিগের ন্যায় ভ্রান্ত | 
হইয়1, কাব্য মধ্যে কেৰল উজ্জ্বল || 
চাকচিক্য. গুণেরই অনুসন্ধান করিয়া ] 
থাকেন। আমরা এক্ষণে কাব্যের সার || 

এবং মৌলিক বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম । 

কিরপে, এবং ফি কৌশলে, এই সভ্য | 
এবং সৌন্দর্য্যের সমাবেশে কাব্য গঠিত | 
হয়, আমরা ক্রমে তথিষয়ের আলোচনায় রঃ 

প্রবৃত্ত হইব | ॥. 

পানা ফলা) | 
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এই কি ভারত? 
রর তি হি 

0009 
এই কি ভারত? যাহার সমান 
রূপে গুণে কেহ ছিলন! সংনারে 

ক্ষেত্র যার সদা ম্বর্ণ করে দাঁন, 

| . অর্ণৰে যাহান্ন মুকুত। বিচরে। | 

(২) 
যার ধনে ধনী, ভিম্ন জাতিগণ, 

অন্নাভাবে কাদে তাহারি সন্তান ! 

ফিরে দ্বারে দ্বারে জীবিক! কারণ 
স'পিছে হ্বদেহ অরাতির করে। 

(৩) 

সপ্তশত বর্ষধথাকির! অধীন, 

হইয়াছে সবে, বলবীর্ধ্যহীন, 
মহাকষ্টে এবে যপিতেছে দিন, 

হায় রে এ ছুথে পাষাণ বিদরে ! 

08. 

সকলি গিয়াছে কিছু নাই আর, 
1. ভারত.আনন, হয়েছে আধাধার) 

০০টি ররারাদারহারার রাজারা অপ টির 

বি 

রা 

_ জননীর ছুঃখ, অকৃল, অপার, 

-ভাষে বক্ষ-স্থল, সদা চক্ষুজলে | . 

(6 
| এক কালে মাতঃ ! পাটরাণী ছিলে, 
:. সতাতা-লোপানে আগেই উঠিলে, 

]. জ্ঞানালোকে 1 দীপ্ত, তব পুত্রগণ 
7০] .. বাড়ালে গৌরব, তোমায় যখন, 
এ এ] আগ্তাোড়ে করিয়া শন. | 

ূ নতম, রি ্ 
1. ০:০৭ তৃতলে। 
ছিল শ্রীন; রোম পান্চাত 

(৬) 

_ খাল্ মীকি, যখন বীণ! লয়ে করে 
গেয়ে রামায়ণ মধুমাথ। স্বরে. 
ঢালিল অমিয় শ্রবণ বিবরে; 
দেখিনি আলোক অন্ধ কবিবর | 

(৭) 
রণসজ্জা করি রাঘব 'যখন, 
কাপাইয়ে দর্গে ত্রিবিধ ভূবন, 
ষ্ট লঙ্কেশ্বরে করিতে শাসন, 
সসৈন্যে লত্ষিলা স্তর সাগর। 

৮ 

হেলেন! রূপসী, ছিল কোথা তবে, 
ফাটেনি মেদরিনী; একিলির রবে, 
বিভীষণ-তীক্ষমন্ত্রণা'কৌশলে, 
মরিল রাক্ষল যবে দলে দলে 
বিজ্ঞ হউলিস,' ছিলনা জগতে । : : 
1. 
প্রোণ। কর্ণ, ভীম, ভীন্ম বীরবর, - ৃ 

সপ 7]. 
গইল জনম, তোমার উদরে, .....].. 
বীরগ্রসথ, তুমি, বহুদিন ধরে 

(৯) 
৫ | রান বে একতা, পি |]. 

পরষ্পার সবে ক রে মহারণ, | 

খেলে যমপুরে বত: বীরগণ, 

কোথা ছিল কে মা! জে তোম। হে টা ও 
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ৃ সে হুতে তোমার ঘটেছে যাতনা | 

|| পরিপূর্ণ হ'ল যবন-বাসনা, 
|. বিপুল পশব্য হেরিয়। তোমার, 

| পেয়ে অনাধিনী, করিল সংহার, 
সব শোভা তব, দস্থ্য.আর চোরে। 

নায়ারা 
দৈব প্রতিকূল হইল এখন, 

| দাদী করি তোম! রাখিল ষবন, 

0] . ঘোর অত্যাচারে হয়ে হিয়মাণ, 
_ শ্রসব করিছ নির্জীব সন্তান, 

দ্াসীপুত্র, বীর কেনে সম্ভবে ? 
১৩ 

রতন-প্রন্থতি, কেন । হইলে? 

মুকুন্তার হার কেন গলে দিলে? 

ত1 না হলে কি ম! দন্থ্য দলে দলে 

অবিরত ক্লেশ দেয় "আমা সবে! 
(১৪). 

অথবা যে দিন হলে বীরহীন 

: মরুভূমি সম ফল-জলহীনা  , 
কেন না হইলে সাহারা মতন 

1]. (৯), 
| লোভী যবনেরা আদিত না হেথা ; 

0 পাইতে হ'ত না মরমেতে ব্যথা) 
| করিতে হত ন| এ ঘোর দাসতা) 
| রাতে না কু স্বাধীনতা ধন। 

| | ০৬). 

0] ভাগ্য ঝ'লে মান তব অধীশবর_- 
| আসভ্য ইংরাঁজ হয়েছ এখন... | 

[ছাই বলি/সবে কর উপ্ছন ২] খু গিয়াছে প্রায় অত্যাচার _ 

বা ৩১৬ নন অবদন। 
॥ ) 
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 ভারত-সন্তান ! ঘুমায়োনা আর)". | 

. মোদের, জগুনী: পুত্র ক্রোড়ে করি, 

. ইংরাজ-রাজত্ব, হয়েছে উদয় 

পৃরম্পরে বাঁদ দিয়ে বিসঞ্জ্বন, 

কেন না! বৈভব হল শূন্যে লীন? . 

অদ্ভুত ঘটায় জীবনে অনলে)- নি 

রা | কোনমতে দিন? হতেছে যাপন ৮. র্ নি 

| আতিক ২ ] 

(১৭) 

চক্ষু মেলি দেখ দুর্দশা, মাতার, 
আর সর্বদেশ, প্রফুল্ল আননে 

করিছে গমন আনন্দিত মনে, 

নেত্র জলে, ন:দিবন সববরী। 
(১৮) | 

অমাঁ-অন্ধকার,_স্রেচ্ছ-অত্যাচার, 
গিয়াছে চণিয়া )'পূর্ণশখধর-- 

ভাঁরত-্গগনে; দিতেছে অভয়। 

এখন ঘুমান উচিত কি হয়? 
কর দৃঢ় পন, করিতে উদ্ধার, 

আর্ধ্য-জা তি-যশঃ, অবনীভিতর। 

(৯৯) 

দু করি বাধ একতা] বন্ধন, 
একত',বিহনে হবে না কখন-_- 
জননীর এই ছুর্দশ। মোচন। 

| (২০) 

শিখ রে বিজ্ঞান করিয়|। যতন) 

পাশ্চাত্য উন্নতি,ইহারি কারণ $.... 

বিজ্ঞানের বলে কলে গাঁড়ী চলে, [ও 

সৈনা- শিক্ষা গড়, কায়ান। হে 

শ্মরিলে এ সব ফেটে যার বুক, 

গশ্চিম, বিজঞমী, এদিয়া উপহে না 
শুদ্ধ মাত্র এই বিজ্ঞানের তরে? ও | ৰ 

মন মন দিয়া লে বিজ্ঞান রন (1 ২ রা 



ৰং ১ ১৮২ ।. 

দ্বার 
৯. ক পু .ফ্। 

আনন্েতে মেতে কাব্য রসপানে, 
যদি কাঁটাইবে ভেবেছ জীবনে, 

|] কেন যাও তবে ভিন্নজাতি স্থানে, 

: নাহি কি ম্ুকাব্য ভারত-ভবনে? 
কবি কালিদাগ, ব্যাস তপোধন, 
শ্রীহ্ষ? বাল.মীকি তারত-ভূষণ, 
কোথা বল কবি এদের মতন? * 

(২২) 

রঃ 4. বু ম 

দাপ্যবৃত্তি ছাড়ি, বাণিজ্য কারণ 

অর্ণবযানেতে কর রে ভ্রমণ; 

হরিপ্রিক়-প্রিয়, বাণিজ্য.আলন, 
নিধন ধনাঢ্য কমলার বরে | 

(২৩) 

দারিদ্র্য যন্ত্রণা, সব দূরে যাবে, 

ভিন্ন জাতি-লাখি নহিতে না হবে, 

চলিতে পারিবে আপন গরবে, 

 ধনিগ্রণ, মান্য, পৃথিবী-ভিতবে। 
| (২৪) 

প্রদিদ্ধ কার্থেন অতি পূর্বকালে : 
রর লভিল প্রাধান্য, বাণিজ্যের বলে, 

|| ' মহাপরাক্রম, বীধ্যবস্ত রোম, 
|| ডরিতযাহারে, স্থাবর, জন্ম». 
1]. বীর-অগ্রগণ্য, যুদ্ধে যেন যম, 
| একেও কার্থেজ .(ইটালী হি) 
| ৰা করেছিল ভয়ে দঘনে কম্পিত |. 
টা ্ থাকিলে « একতা! আপনার ঘরে. 

এ 

৭ লাম, হস্তে কিরে কারখেদহ মরে মরে. ] 

ক কি রি 1. রা . ৩১৭] 
ক ,॥ 
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আরো পুরাকালে কে তাঁর সমান, 

ইংরাজী নকল করিছ সকলি, : ৮ 
হ্াট্, যা্টানুন, ইংরাজের রন. 

: ইংরাজী বাণিজ্য তবে কি কারণ ৷ 
| শিনিরেদ সকলে লক্রনা যতন, 1. 

পেলে গৃহবল, বীর বানি: 
সর্ধজয়ী রোমে দিত রদাতল। মা 

(২৫)... 
গুন নি কি কতু ফিনিস-বাণিজা,.. || 
ব্যবসায়ে যার বেড়েছিল বীর, 

ভূমগ্ুলে ছিল বল ধনবান? 

(২৬) 

একে ওকে কেন? দেখ নেত্র মেলি; | 
সম্মুখে ইংরাজ হয়ে কুতৃহলী, জর 

চলিছে আনন্দে প্রবল প্রতাপে, 
পদভরে তার বন্গন্ধরা কাপে, ্ 

মহাগর্কে গবর্ধী উর্ধেতে নয়ন, 

ধরা! দেখে তার! সরার মতন, 

এত অহঙ্কার জান কি কারণ ?. 

(২9. 
বন্য পণুস্ম বনের ভিতর 2 

আম-মাংসে যার! পূরিত উদর; 
শিখিয়া সভ্যতা, রোমানের স্থানে; 

বাণিজ্য আশ্রয় করিয়া ঘতনেঃ 

হইয়াছে তারা, ধরণীঈশ্বর, 
কে আছে জগতে এদের মোসর 1. 

হা... রে 

ইংরাজী পাদুকা, কর পরিধান, টা / | রি 
ইংরাতী আসব, কর নিত্য পান, . 
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নি | বেষভাব, করিল সবে হত. 

গনি চির রা কার হও রও জার রও ওপন চে ডক হাউ জেড রশ. 

(২৯) 
. ধিক, সে নকলে ! যদি দে নকল, 
রা ) সাধিতে নারিল কিছুই মঙ্গল, : 

(|| ভারত-মাতার,--হলনা উল বদন, 
|: উঠরে এখনো দেখরে চাহিয়া, 
0 মাতৃ-অপমানে উঠরে জাগিয়া, 

অধীনত! পাশে হেরিয়! বন্ধন । 
সব শত্রু মিলি করিছে লুণ্ঠন, 

| যাহা কিছু ছিল তারত মাতার; 

0: কাদিছে জননী করি হাহাকার! 
|. হলনা চেতন, এত.আর্তরবে ! 

(৩৩) ৃ 

| কেন ওরে ভীরু কেন ভয় পাও 

বিদ্বরাশি হেরি কেনরে রাও! 

সস্থির সংকগ্গ, দৃঢ়ত| সহিত, ' 
. চলরে সকলে হইয়! মিলিত; 
_রাজবর্্মম হবে পরিফার 
তোমাদের পথ, অপায় সংহার 

হইবে সমস্ত; মহোঁৎ্দাহ বলে। 
উঠিবে সহঙ্গে উন্নতি অচলে 

(৩৩) 
| তর বলে ভার্ব-পরবীর,. 

একাকী, গুধিল ষতিয়-রুধির/ ঠা 
সর চাগক্য পণ্ডিত, ইহারই বলে: 

 মহানন্দ বংশ ধ্বংসিল কৌশলে; 
0 বিংশতি কোর্ট ভারত স্তন) 
ছি হও যদি সবে এক মনঃ প্রাণ, হা 
রা হইবে র্রষ বনি ভিতর, (৫ 
না মানবে কি কথা, দেবতার ডর 

৮ ৩৩: 

মদ ॥.. 
লিলরজ্নিলাত স্তন ৪ জজ চক 

|. দিব্ান! গলে বানা: | 

| পৃজা করি মি যবন-চরণ। . 

 হীনবর্ণে তবে হেরে সমভাবে, 

 শ্রেচ্ছ পদধুলি মেখে সর্বগায়, 

রে ভারতবামি! তোদিগে জি্ঞাসি, 

বাপ্পবারি, সদা ঝরিত নয়নে, .. 
" পরিধানে ছিল মলিন-বসন, 

দেরপে কলে হয়ে এক মস. 
ন্ 1 কিয়! বন, ছার বরণে. 
ধা আগন দুর্দশা, কররে। চিন্তন, ২]. 
৫ রা [ জান, গুনঃ ভারত পগপে_--- রা টি 

বক সপ 1 | | 
88৯৮৫ কও তর চন জপ হ জরা উড গত ৪ পরও উজ উজার উজ তিকিনা 

কিছুমাত্র মন নহে উচাটন, : উ 

কিবা অপমান তোমাদের হবে। 

অত রড়্লান ভাল না দেখায় 
একতা নগ্বনৈমিলিয়া! সকলে, 
জাতিভেদ নিয়ে ফেল গঙ্গাজলে, 

ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশা, শূদ্র আর 
ভারত-মঙ্গলে হওরে তৎপর । 

নন রাঃ দা 5 

(৩৪) 

এই কি তোদের প্রমোদ-সময় 1 
চৌদিকে বিপদ্ হেরে রাশি রাশি, 
তবু অচেতন প্রমাদে-নিদ্রায় ! 

(৩৫) 
করনি কি কতু পুরাণে শ্রবণ? 

বৃতরাস্র, যবে পরাজিয়া রণে 

অমরের বী্ধ্য, করিয়! ধ্বংসন 

করেছিল বন্দী, স্থুরপত্বীগণে । 
00৩৬) 

ধুলেনি তাহার!, কবরী*বন্ধন* 

যত দিন ইন্দ্র, দূলিয়া চরণে. ... | 

দানব-নিচয়। পরালে আবার: 

(৩৭) 



সা সপ সস ৪ 

|. বাক ঈলং। 

| সত, ত্রেতা, দ্বার, ও কলি এই 
| গিরি যুগেই যে প্রতোক গৃহস্থাশ্রমী 
|] দ্বিজাতি বেদ চতুষ্ট় অধাত্ন পূর্বক তদ 
ৃ নুসারী মন্ত্র, অনুষ্ঠান, গাঁন, ও প্রয়োগ 

|| করিতে সমর্থ ইহা কদাচ মনে করা খায় 
] না। যুগে ষুগ্নে মনুষ্যের পরমার অল্পতা 

|| বশতঃ মহ্ষিগণ প্রতোক মুগের ধর্ম চর্চার 
; |] উপায়, অনুষ্যের শক্তি অনুসারে সুগম 
ৃ করিয় রাখিয়াছেন । আঁমাদিগের পাঠক 

|]. গণকে অদা তাহাই প্রদর্শন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম । অধুন! অনেকেই কহিয়া ৰ 

1 থাকেন যে বেদচর্চা একেবারে বিলুপ্ত 
প্রায় হইয়াছে । কেন যে বিলুপ্ত হই- 
তেছে তাহার কারণ নির্দেশ বিষয়ে কেহ 
কেহ এই প্রবাদ বাক্য অবতারণু! করেন, 

যে বোপদেব গোস্বামী মহোদয় জন্ম 
|| পরিগ্রহ করিলেই ব্যাকরণ চর্চার লোপ 
এ হয়। | জীমৃতযাহন প্রভৃতি কলির সেনা- 

| নীগণের আবিষ্ভীবেই, নিত্য-স্বরূপ স্ততি- 

[শান্তর বিনাশ হয়। গঙ্গেশোপাধ্যায় 
0 গ্রন্থৃতি কলিতটগণ - ভূমগুলে অবতীর্ণ; 

: | হইলে ন্যায় ও. মীমাংসাদি দর্শন শাস্ত্রের 
| 'বিধুংল হয়| কুবিনন কবির রচিত ্রীম- 
| আগবত, পুরাণ, মধ্যে স্থান, প্রাপ্ত হইলে: 
- পুরাণ অমুযার নষ্ট হয়া য় 1 যথা 

জ্দত্যাস 1. 
কক জগ টি 

 জ্দাভ্াস। । 

 জীমৃত্ প্রভতৌ ফল কলিভটে না | 
ম্মতিঃ শাশ্বতী। 

গন্গশপ্রস্তৌ 
শান্রং পরম । ্ 

শ্রীমন্তাঁগবতে 

নি হর ||৮.&. ০ 

(১) & ভিবার অতি রি ছে 
ছিলেন। ইহার প্রণীত মু্ধবোধ ব্যাফরণ, 
কবি-কল্পক্রম, কাব্য কামধেন্থ ও সম তি, 
(যাহা 

আসিতেছে । .বোপদেষ গোস্বামী বি্বদ্ধ-: 

নেশ্বর নামক মহামহোপাধ্যাক্বের ছাত্র। 

(ইহার পিতার নাম ক্ষেশব। বৌপদে: ৃ 
জাঙগিতে ত্রাঙ্গণ গোদ্বামী উপাধি ।-কেশব 
গোশ্বামী চিকিৎসা ব্যঘসায় রুরিতেন : . 

| বলি তাহার নাম ভিষক্ কেশব হয়|] 
তিনি এ নামে এরূপ রিখ্যাভ, হইয়া. 
ছিলেন ষে তাহার গোস্বামী উপাধি ট্ছূ | টে 
বোপদেৰ * গোস্বামী মহাশয়. সংযোগ 7 
করিয়। দিতে ইচ্ছা! করেন: নাই. .. 

জীমৃত-_জীঘূতবাহন।. .. 

রগ্রমলি তায়াদি। ূ 

ছবিফবিনা যাতে 

৪. খা _ 2 উই 

এ ১০ হিসি ০১০ ৯১০2০4০০৮28 ১১১ ৬১০০ ১১১৬ আচত সাল ৫ - 

সপ স্র৭০০ এল্পস্স্পা জি শপ পালিত - সদ টি সিপালি িশশন সপ, ০ সা তত তিিশ নু নি 

হেমণপ্রি-শমতিসংগ্রহ বলিয়া ] 
(প্রসিদ্ধ) এতৎ সয়দায়ই সর্ব আদৃত হইয়! 

বস আপ এপস শ্ছ সি প ৮ রে টু -স্টীাতি রি 
্ 

ধন, কা | ৫ |
 

রূপের রাজা/ দায়ভাগ নাষক. আমতি, || 
গ্রহ রথের রথ ণ বিশ্বপাছির সমকা- গা 512, 



৬০ লতি পাটি ত। পা হা +৫ সপন এ শি 

্ এ দু । মে 

7 ্ এ । 

হি ভাক৩ ৮৩ উজ জজ 78085 888. ৪৬ ৪৩ জারপচলওড ৪৬৪1 ৫৯৯৯৬ 

স্ব তৎপরে 'পবীবরাধিয় আবির্ভাবেই : 

| ক্লশীলধর্ম কর্ম ও রচ্য্ামি নষ্ট হইয়া 
গরিয়াছে। এরপ প্রবাদও চলিত গাঁ 

0 যথা 1 | 
বঁ বাস্থুদেবের তিন শিষা চৈয়ে রহ 
খু কাণা (ই)। 

| নিদের লৌকে এদের নামে জলে মরে 

[যায়| (২)% | 

| হইল ইনি মিথিলা দেশে আবিভূতি হন। 

| ইহার কৃত তরচিন্তামণি প্রকাশিত হইলে 

0 গৌতম দর্শন চর্চা একেবারে রহিত হয়। 

1 তত্বচিন্তামণি চারি খণ্ডে বিভক্ত । 

ৃ প্রত্যক্ষ খণ্ড অনুমাঁল থণ্ড, উপমান খণ্ড ও 

শব খণ্ড। গঙ্গেশকে গন্ধেশোপাধ্যায় 
| বলাযায়। 

|| কুবিদ্দ কবি-ঝোন ব্যক্তির মতে 

. || ভাগবত পুরাণ ৰোপদেব কবি ক্ৃত। কোন 
| ব্যক্তির মতে জুমর নম্দী (কুবিন্দ নামক ) 

|| কবিক্কত। এই নন্দী উপাধি দেখিয়া কেহ 

1 কেহ সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণণকারকে তাতি 
৭ কহেন | তাঁতির মধ্যে যেমন নন্দী উপাধি 

] আছেঃ তেমনি রাটীয়ত্রাঙ্মণে বেদগর্ভ- 

: || সন্তানের বার জনের মধ্যে চতুর্থ 

| ছিব না। 

জার চারার». 

দর্শন 7]. 
28888 িরিওরদ ৪৮৪৪৫ ৪৪৪৪ চ৬৬ড। 

[রঘো৷ বেটা মোটা বুদ্ধি ঘাটে কার বাস | 
| কাণ! ছোড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ। || 

তিন বেট! তিন পথে কাট| দিল শেষ। 

|] ব্যক্তি নন্দীগ্রামী, তদনুসারে তাহার] 

বংশীয়েরা নন্দী উপাধিতে খ্যাত। ইতি 

1] পূর্বে কেছ স্রান্মণ ব্যতীত অনোর কৃত, 

... |] ব্যাকরণাদি পাঠ'করেন নাই |. বিশেষতঃ 
খু তৎকানে পুর বং্তে অধিকার না | 

] বা 1 গোস্বামী ঈশ্বরের মূর্তির এক মর্তি।।, . 

; লাডুলীর পুত্র। শীস্তিপুরে ইহ [বংশ 

র ৯). চিনে বাধে | রর 

0 লোকে গৌরাঙ্গ বা. নিমাই বরো! রি 

শরিক ১২৮২ . ৰ 
কক নি নি 

টৈযে বেটা জব নিমে তার নাম.।. 
১০৪৪ কন দরগা ৫5 ৫৬৬ উজভডগজকক ৩ 

মিথিলার পক্ষীধর যারে করে সাথ || . 

ন্যায় স্মৃতি ব্র্চর্্য হইল নিঃশেষ ॥ 

কাণার সিদধান ন্যায় গৌতমাদি হত। | 
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত ॥. ৃ 

শচীছেলে নিমে বেট। নষ্টমতি বড়। 
পিত। মাত। দ্বার! ত্যাগী সন্্যাসেতে দড়। 

সেই বেটার .সঙ্গেতে আরে! ছটো যুব 

আছে। নিতে দ্বিশ্নদ্বয় বলে গুভো 

শুভো। (৩) | 
পপি মা পরা 

'রঘো__রঘুনন্দন মার্তভটরাচা্ধ্য ] ইনি [| 

বন্দ্যবংশের সাগরের দ্বিতীয় পুত্র হরিহর 
বন্দ্য ঘটার পুত্র ইহার কত আষ্টা- 
বিংশতিতত্ব নামক স্বৃতিসংগ্রহা'বঙ্গদেশে 
বিশেষ মান্য ও মনযাদি প্রাচীন ম্মৃতির, 

ন্যায় প্রচলিত। 

কাণা_রঘুদ নাথ শিরোমণি । ইহ" [কে 

লোকে রাখ ভট্ট শিরোমণিও ৰলে। 

ইহার কৃত দীখিতি গ্রন্থ প্রচার. হইলে | 
প্রাচীন ন্যারশান্ত্রের আদর অল হ্যা, রা 

ছিল। ্ 
৩) চি, চিন | বি ্ 

আছে। বৈধবদিগের. নিকট অনেত তত | তু 

নিভে-নিত্যানন-জুযাম, রব ডর ্  
শী, ধ্াই পণ্ডিতের পুত রাছদেশে ৰা 



[কার্তিক ৯৮২। ... বোভ্যাস।॥ ১ 
্ঃ ৪৯৬৪৪ কত ১ চন্দন নর বিনিন্হলান ক না: 

্ কক ও 525888585১6 845৪৪ ৪৪085 চ9  াা  কচতর ৫৯ রত ৫ ৪ তক ক ইক গত ৯ ৪ 58৪8০৪৪৮৩৯৯ ৯৯ পপ তা তক বত ৪৯০ ॥ 

| বড় বড় বংশ সব হইল নিরধুম। ই  কুগচন্ত্রিকা। ॥ ... 

॥ কিছু গরে শঙ্কেতের বংশে এক ছেলে । টি টি চচ্চা। : :. | 

ৃ ৃ নাঁমে খ্যাত দেবীবর যারে লোকে বলে॥ আমর! যে দ্িগেই যাই দর্বদিগেই সাম", । | 

| দেই ছড়া মনে পড়ে কুল করে ভাগ। | বেদের বাছল্য চর্চা দেখিতে পাই।, কেন | 

| তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ ॥ এই বেদের আলোচনার আধিক্য দেখা ] 
যায় তাহার পরিদ্ষট কারণ নির্দেশ করা | 

সহজ ব্যাপার নহে। তবে সামগ ব্রা্মণ- || 
দিগের প্রদত্ত প্রমাণের উপর নির্ভর | 
করিয়া যতদূর স্থির হইতে পারি তাহাই || 
প্রদর্শিত হইল ॥ ইহারা কহেন দ্বাপর | 

|| ছত্রিশের ভাগ যেন ছত্রিশের জাতি। 
|| কেহ কাহারে! নিকট নাহি পায় ভাতি॥ 

| দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার | 
অজ্ঞানকুলীনপুত্র কুলে হয় সার | 
দেবীবর যাহা বলে লিখে যাই তাই। 

|. মেলমাল! বলি লোকে পাবে পয়িচয় | 

গরন্থ। ্ হিয়া নৎকার্ধয-প্রবৃত্তির হস দেখিয়। নিতাস্ত.] 
রঃ নিত্যানন্দের ছুই পুত্র গঙ্গা আর বিক। ছুঃখিত হইলেন। পরে তাহাদিগের নিস্তা-. 
“ ৃ মাধব গঙ্গার পতি সর্শান্ত্র-গুরু |. রের জন্য ভগঝান্ নারায়ণ পরাশরের রা 

| যে কালে বিরুর কন্যা পাঁরুলায় যাঁয়। উরসে সত্যবতীর গর্ভে অংশে অবতীর্ণ | 
সেই বেল! প্লোকে দেখে দেবীর উদয় | হইলেন | তৎকালে এ ভগবানের নাম কষ, রর . 

বন্যবংশে অংশে তার হৈল আবির্ভাব । ! হইল। পরে '্বীগে আশ্রয় গ্রহণ, করিলেন |. 

শাক্েত বাড়ুরী মূল অতি্রাদুর্ভাব | বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হয়| এ]. 
0 শঙ্কেত ছুর্বলীতনয় লোকে পরিচয়। তৎপরে তিনি একদিন সরক্বত্তীর | .. 
|: ). ছলম্পর্শ করিয়া ধ্যানে মগ্র হইলেন। তিনি |. 

1 একচাকা গ্রামে হাড়াই পাঁ$তের বাস | তৎক্ষণাৎ দিব্য চক্ষে নরগণের হীনাবস্থা |: 

ইঃ কালে রাড়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধূম। | তারি মধ্যে 
গুন পঞ্চমে দেবী মহাশয় ঃ রম ্ . 

যুগে ভগবান্ মন্ুয্ের আয়ূফধালের অল্পতা, | .. 

বুদ্ধির অপ্পতা, মেধাশক্তির হীনতা ও | 

ছিল নিত্যানন্দের জননীর নাম পদ্মা- | দেখিয়া অত্যন্ত বাথিত-সবদয় হন । তৎ- | 
|] বতী-। খড়না গ্রামে নিত্যানন্দ-পুত্র বীর- | পরে বিবেচম! করিলেন শীরচর্চার ু পৃঙলা বা: 
দে .ভদ্রের বংশ আছে। জিরেট, গ্রামে নিত্যা- | না করিতে পারিবে. নরগ্রণের নরক রঃ 

ননানকন্যা গঙ্গার বংশ দেখা যায় তাহারা ; নিস্তার, ছুমে' ধার পরিহার ও. আন্তিক্য 0... 

এ (বৈষবসপ্পরদামী বাক্তিদিগের নিকট ঈশ্ব-; সারে তিনি চতুষ্পাদ বেদকে চারিভাগে ১ 
| ]॥ টি রি রি ধর হা রি বিজ্ঞ করিয়া পরম দা চারি শিষাকে ্ ০ 

]গঙ্কাবংশবলিয়াই খ্যাত। নিত্যানদ্দও [ বুদ্ধির সুত্থিতি হইতে পায়ে না। তাদু- || 



| এ২২ টি আও শে . কিক সহ, 

বেদকে' শাখা! গ্রখাখায় বিভক্ত করিয়া 

শিষ্য প্রশিষ্যগণকে অধ্যাপনা করেন। 

| -তদমুসারে বেদচতুষ্টয় শাখা প্রশাখায 

] বিভক্ত হয়| - দির চক্ষ্যা। 
| এই সময়েই সত্যবতীতনয় কৃষেের নাম রী ধা হিতমমো- 

|| ব্দব্যাস হয় । তদ্দবধি তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপাঁ" | ৭ ঘদৃক, 1 ১৯ 
ৃ য়ন ভগবান্ বেদব্যান নামে খ্যাত হন। গছ তং কর্ম শুন্ধং প্রজানাম বীক্ষ্য 
| ইনি বেদ বিভাগ করিয়া যে চারি মহ- | বৈদিকম। 

| খিকে এক এক'' ভাগ প্রদান করিলেন; | ব্যাদধাৎ, হজ্সন্তত্যৈে বেদ একং চতু- 
 ভাহাদিগের মধ্যে যাহাকে খক.বেদ বিধম ॥২০ 
1. অভ্যাস করান তাহার নাম মহর্ষি পৈল। 

| দ্বিতীয়ের বিশেষ নাম বৈশম্পায়ন । ইনি 

1] যজূর্ষেদ অভ্যাস কবান। যিনি ছন্দোগ 

] ছিলেন তাহার নাম ট্মমিনি কবি মহর্ষি 

| হুমস্তই চতুর্থ শিধ্য। তিনি অিরা-প্রণীত 

1 অথর্ব বেদ ভাগ প্রাপ্ত হন। * (8) 

0 (9স্ফাপরে সমনুপরাপড তৃতীযঘুগর্যায়ে | 
টা আতাপাধরানোদিী বাসব্যাং কলয়া 

| রী কদাচিৎ সরম্থত্যা উপস্পশ্য লং শুটি। ৷ 

রা বিবি একআমীন উদদিতে রবি. 

| রে ৃ ' গয়াবরজৈঃ সবি:  কালেনাব্যকতরং ₹হসা। | 

ধরযাতিকর রম্ প্রা বি যুগে 

ডো ] লৌভিদলঞ আধানাদ, শাল সঞ্চত্তৎ 

[সম ধন পু 

জাজানিকাডরবকার নিগার নব রকরীরাএজজজ রউটিকউটিক রও জজ টিন সর ভঞবাটর ইহা তাও খা ভর 

হর কি আপন নর অধীত | 
0 এ 2৩০গএভব তিক অত জনক 

; এক্ষণে আমরা হেসে: যে উদী় ও ও ] 4 

প্রা্চগণের মধ্যে সামগ জৈমিনি মহর্ষির || 
শিষ্যই অধিক ইহারই শিষ্য-প্রশিষা দ্বারা ] 

র্ভাগাং শ্চজদান ব্য মুনিদদিব্যেন 

খক যজুঃনামথ্কাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধতাঃ! 

_ ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ | 

উচ্যতে ॥ ২১. 

তত্রগ ব্দেধরঃ পেলঃ সামগে। জৈমিনিঃ 

কবিঃ | 

বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষণাঁতো যজ্ষা- 

| মুতঃ ॥ ২২ 

অথ্ধা্জিরসামাসীৎ হুমন্তদর্ণরুণে। মুনিঃ |. 

ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে লোম 
হর্ষণঃ ২৩ : 

তে এতে ঠ খষযো! বেদম, ্ংস্বং বানাস্বনে- 

. কথা 

| লিগা বেধাস্তে | 

:.শাহিদৌধউহন: ॥ 2৪: ]. 

তে এব বেদ রেখ া্যান্তে ু রণষৈ ধরা ] | 

এবঞ্কার তগবাঁন ব্যাঁসঃ (কপণবৎসলঃ 1২৪ ৃ 

শিব, নামদ্রমী ন্রতিগোচরাঁ . 

কর্মশ্রেয়সি মঢানাং শ্রেয় এব ভবে দি ২ ২৬. 

| ইতি ভারতমাখ্যানং ফ্পয়া সুদিনা তম তম: 1 | রঃ 

| ্ম্াগবতগরাণ ও প্রথমন্ন্ধও রর মার |. 

ংহিতাঁ সমেত সাঁমবেদ গ্রহণ করিয়া- 

হরেঃ | ১৬ 

". মণ্ডলে ॥ ১৬ 

যুগে ॥ স্ 

-স্বৃতম। 1 

সি 



॥ কারিক ৯২৮২1. 
. গতর কিউ শা ফাক গণ ধন ৪ ও ক ৪৬৮কক 9৬৪৫ ৪৬ হ 86 জ টকা ঢা ও ৬ 

1 

রী হিরা হয়্। 

[| গারালাদি দেশ (কান্যকুজাদিদেশ ), 

[| ছর্গম জঘন্য স্থল বলিয়া! অনেকে টট্টগ্রাম- 

কে জানেন । কিন্ত যিনি একবার উহার 

| সথদৃশা দৃশ্যাদি দর্শন করিয়াছেন, উহার 
উপকূলে ভ্রমণ: করিয়া সমুদ্র ও পর্বতের 

শোভা দেখিয়াছেম, যিনি পার্কতীয় বনে 

এ] প্রবেশ করিয়। বনজ বৃক্ষার্দিও বনের 

| খখ্মাদির শোভা সন্র্শন করিয়াছেন, যিনি 
| মমতল হরিৎ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন 
রা || অথবা দেশীয়গণের - সহিত  কথক্িৎ 

্ 'মিিত হইয়াছেন ভিনি জানেন এ 

- | ধন 'ধানা,। প্রাকৃতিক: শোভা, বুদ্ধি ও 

আপ লা 

ট্টগ্রাম। 
৩ঞ্টীকাঞ্চঞজগাণাণী ৮০ ৪৬৪বত৩৪টহ রক সি ধা ডা ৪ চ্ীত । শান ৬প্। 

এ উতর ও পূর্ব, দেশে বামবের চঙ্চার 

1: মহর্ষি মনু মহোদয় নিঙ্থলিখিত স্থান 
] করেট _ দ্বিঙ্গাতিদিগের বাঁসন্বল-যোগ্য 
[| বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন । যথা! কুকক্ষেত্র, 

চট্টগ্রীম। 
 (প্রাক্কাতিক বিবরণ। ). 

ৃ বন্গদেশীয় রাঁজকন্চারীগণের ভীতিস্থল, বর্ষের পুর্ব গে নিন সীয়া য়ে. 
| গ্লীহা-সংযুক্ত জর ও বাঙ্গাল মাঝিদের 

| ] দেশের নানা অপবাদ গ্রক্কৃত হইলেও উহা 

পা 0 ৮ ধ ছা । রী 4 'তীয়, া 

জজ রন ্ী র $ পম নী 4 বিগ ৪ 718 হট 1,111 + রা 171 18 
ডু ই হি ৬ 137174৭8 ্ ১ 2 ৮. ১, নত 1৭511087151 এ ঘা 

রে দাত রি টা রি এল ০3 5০ 

& ক এ বি রঃ ৎ চর £ ্ রা 175 রর 

রণ রল যায় ভার", কেরা রবী) টিক পাজি... 
শি? 18 দর ৬ 81: বগা পর্ব বনিক 1. ॥ 
| ই দা রে এর. . ॥ ১1 ০ ৯ পি দি 2 ১ পান শত দু ্ হি 5০4০: দি 1 ১1 * 

হাতা গলা পনজাপ সতত ॥ 
রো ১৯ পল 0৮ ৩০৯৯ লপাগ কিল 

দীপ পাসিপপাসপোপপা পসরা পিসি পি তল কযা সব পাশ পপ সপ শা হি শিস াতশাশি পাশা পিশালীগাপা সালা শা 

মধা দেশ ভিউ উরে হিমালয় পর্ব . রঃ রর 

দক্ষিণে বিশ্ব্য পর্বত পূর্বদিকে ্ রয়াগ ও | 

পশ্চিমে সরশ্বতী এই চতুং :শীমার মধাবতী 
উভাগের নাম. মধ্য দেশ। 

ক্রমশঃ প্রকাশ্য) 
. শ্রীলালমোহন শক্দা। 

পিক 

প্ পে শা 

ও রর 5 

সু পাপী সপ ও রি সি 

পার্বতীয় প্রদেশ, যাছ। দ্বারা দ্ধদেশ ও. 

ূ ভারতবর্ষের গ্রভেদ হইয়াছে, তাহার পণ | 

শ্চিমে এবং বাঙ্গোগধাগরের পুর্ব্ব ও উত্তর | 
ভাগে এই গ্রাদেশ অবস্থিত: উত্তরে | 
ত্রিপুরা এবং মণিপুর ।...পুক্সরিকে..যে 

পার্ধতীয় প্রদেশ আছে তাহা হিমা-. 1 

| লয়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে আর হইয়া; | 

আরাকান পর্যস্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে পূর্ব, | | 

পশ্চিমে যে. অতি মন্বী্ঘ রোধ হয়] 
তাহা ৭৮ দিবসে পর হইবেক|. এই |. 
পব্ব তগুলি- ত্যুচ্চ বা সুন্দর র্তরষয় . | 

নহে এক হূর্সম-নিবিভ-অরথা-মনব 1] 
বছবিধ বর্বর, জাতিব, বাম বিয়া এক ]. 

প্রকার প্রি :..::.. -... এ... 

"উদ্ধার বসার ই যে. হ বে ছ্ঃ 
শসা 
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| প্রদেশের পুর্ব দিয়া ইরাবতী ন্দী ভারত 
| || মহাসাগরে সগ্মিলিত হইয়াছে। উহার 

| উভয় কুলে ব্রদ্মদেশ বা মগের মুনুক। 
ঢা | গার্ষতীয় প্রদেশের এক ভাগ বঙ্গোপ- | 

সাগর সংস্পর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ পূর্বভাগে 

] বক্রগতি হইয়াছে। যেখানে সাগর-পর্বত- 

| সঙ্গম হইয়াছে, সেইখানে উট্টগ্রাম ও. 
| ভারতবর্ষ আরাকান হইতে বিধুক্ত হই- 

0 য়াছে। ইহার দক্ষিণেও মগের মুন্লুক। 
| অতএব বঙ্ষোপসাথর ও পার্বতীয় প্রদেশে 

(যে ব্রিকোণ স্থান হইয়াছে, তাহাই চট্ট- 

|] গ্রাম উহ্থার উত্তরে ফেণী নামক ক্র 

নদী ভারতবর্ষ হুইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন 

[ কারয়াছে। 
|| যাওয়া যায না। হয় পদ্মা মেঘন| ও নার 
বন দিয়! ৯০1১৫ দিন" নৌব্যাত্রায়,। নয় 

| অকুল সাগর দিয়। ছুই দিবসে বাণ্পীয় 
|| যানে চট্টগ্রামে যাইতে হয়। উভয় পথই 

| বঙ্গাণীর কাছে ছুম। টি” 

0. উট্টগ্রামে ' মনুযোর কীর্তি অপেক্ষা 

] প্রন্কৃতির' কীর্তি অধিক। পশ্চিমেসফেন 
|. সুনীল সমুদ্র সুশোভিত রহিয্াছে। যে 

স্থলে দাড়াও. প্রায় চতুর্দিকে মেঘা- 
কার এবং কোন' কোন স্থলে হরিৎ" ; 
্ সা পর্বত দেখা খায় 

রে রে | উপরোজ বিস্তীর্ণ গার্কতীয় প্রদেশ 
]ছে একটা সামান্য শাখা লমুত্- ক্ল 

রি ঠা য়া উত্তর হইতে: টট্টগ্রামের মধ্য ভাগ. 
পর্ন অর্থাৎ চট্টগ্রাম নগর পরধ্যস্ত পরি" ও 

বত হইয়াছে । তাঁহার দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত- 
ৃ ভাবে হই রর অনুচ্চ পাহাড়: ষ্হ “হয় | 

আর্ধ্াদর্শন 
কক ০টিপিকজ পভ উ। পাও ডর ৫ ভা ভগ উঠত এ ক এট কপ টিকিট উ চর কহ ক ৫ ড় টিউ চিত ওকড৪ 

আয়তন বা 

থাকিলেও গ্রকৃতিও জনরবে উহাদিগকে |] 

জলপথ ভিন্ন টট্টগ্রামে | 

এক্ষণে একটী ইষ্টকময় সাঁমান্য মন্দিয়ে 

যাত্রীদের পূজা হরণ করিতেছে! উভয় ] 
মন্দিরের মধ্যভাগে একটা পুরাতন বইবৃক্ষ | 
দণ্ডায়মান আছে, কালে তাঁহার শাখা! |. 

ন ॥ ্ | তিক ১২২ সি] - 

ইহার মধ্যে একটা এমত সে স্িত, যে]. 
তাহার চতুঃপার্থে সমূদ্রের জল। এই ] 

সকল সংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত পর্বত থাকায় | 
চট্টগ্রামের যেখানে দাড়াও চতুর্দিকে 1 

পর্ধ্বত দেখা যায়। | | 

এই সকল জহর পর্ধ্মতের আকার | 
গঠনে কোন রমণীয়ত্ব না |. 

কৌতৃহলস্বল করিয়াছে। পূর্বোন্ত 
সমুদ্রকুলগানী পর্বভশাখার অতুষচ শৃঙ্গ] 
চন্দ্রনাথ নামক তীর্থ আছে। এক কালে | 

&ঁ চন্ত্রনাথের পাষাগময় মন্দির ছিল। || 
ভূমিকম্প বা হ্বাভাবিক অন্য কোন ঘট- 

নায় এ প্রস্তরময় মন্দর অধিতাকা- 
নিপতিত হইয়াছে। মন্দিরের সোপাণ ও 
একখানি মাত্র প্রশস্ত প্রস্তর চিহ্ন-স্বরূপ 
অদ্যাপি গিরিশ্ম-সংলগ্ন আছে । যেখানে 
মন্দির ছিল, পর্বত দ্বিধা হওয়ায় 
তথায় একটী অতললম্পর্শ অব্র্ধ্যম্পশ্য |. 
ভঙ্গ দেখ! যায়। তাহারই সেতু-ন্বরূপ |. 

এ প্রস্তরথণ্ড রহিয়াছে। লোকে বলে | 
কলিযুগে চক্্রনাথ পাতালে গিয়াছেন। ]. 

এক শিলাময় শিবলিঙ্গ অধিঠিত থাকিয়া 

্রশাধা শৌভাহীন ও হা'সপ্রাপ্ত হইয়া] 
গিয়াছে। এ মন্দিরে অধিরোহণ ছুক্ছ |. : 

[ ব্যাপাঁর। অর্ধ পথ পর্যান্ত একী ইষ্টক ]. 

দোপান আছে। কথিত আছে কলিফাতা 1) 



- | আাধককে স্নান, করায়। 

. ার্তিক ১৮২ । এ 

[| দশা কোন. এক ধনাঢ্য ব্যক্তির 
|| মাত অধিরোহণে অক্ষমা। হইয়। আপন 
|] মৃত্যুকালে পুত্রকে এ সোপান বিনির্মাণের 
| উপদেশ দেন। 
| সোপানের বাম পার্খে একটী দ্বিহস্ত- 
0 খরস্থ পার্বতীয় নির্বয্ন আছে। উহার 
| স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট জল অনবরত ঝর২ শবে 
|| অধিত্যকায় পড়িতেছে। যতদুর জলধার! 

] পতিত হইয়াছে, পাধাণময় হইয়া আসি- 
| ্লাছে। ঠিক যেন কে উপর হইতে একটা 
0 পরত্তরময় জলগ্রণালী নংগঠিত করিয়াছে। 

]| উহার আদি কেহ কখন দেখে নাই) 
|| হতরাং ইহার আখ্যা স্বগরস্ত তা মন্দা 

. | কিনী হইয়াছে! 

|. ইহার একটু উত্তরে এক উচ্চ শৃষগ 

|| হইতে খু পর্বত পার্থ একটী নির্বর 
]| রারি নিপতিত হুইতেছে।. অধিত্যকায় 
| দীড়াইয়া। «“ বোম ২ করিলে কোথা 
| হইতে .সহন্র ধারে বারি বর্ষিত হইয়া 

লোকে সহম্র 
ধারায় স্নান করিয়। পরিত্র হয়। বাস্তবিক 

|| সহস্র ধারার রজতছটা, সুমধুর কলরব, 
|| অভ্যুন্ত হইতে শুন্যমার্গে পতন দর্শনে 
1. জশীতল নির্মল জরম্পর্শে শরীরও মন 

পুলকিত হুয়। অধিত্যকার-স্থানে স্থানে 
ক, ক্ষত নির্মল বারি-নিবঁর দেখা যায়। 
। রর ট্টএ্রাম নগরে এরূপ নিঝ? র্ অতি লাধা- 

8 ক হন 1. 

রা গ তের আধিতাকা কম | 

. উটগ্রাম। 4 
ঢ রি ; 

শু | +০৮৮০০০০৩ক ত বরকত পক উস পপর ত৮৪আকও এপ জজ জনও 55885557955 ৪৪5৪৪৪৩৯৫৪৪ উউকউদকাওরজকরত 6 ডা 
৪8899880৯58 8৬16র। 

গা্ত জল, বানুমন়্ জল. ও. সারিক রঃ 
উহাদিগকে রাবণ 

কুণড দধিকুণ্ ও বাঁড়ব কু কছে। াড়ব: 
কুণ্ডে অগ্নিশিধা ও. বারি একত্র এক [| 
গহ্বর হইতে উত্থিত হুইতেছে। .« বোম ] 

ক্ষণে. ঝলকে . 
ঝলকে অগ্নিশিখ! বারিসহ উখিত হয় 1 ূ 

ধী শিখা বারি সহ করতলে. লওয়া যায়,| || 
যেস্থলে অধিক পরিমাণ অগ্নি নিঃসৃত |. 

হয়, একটা সচ্ছিত্র খেদি নির্মিত আছে: 
তথায় সর্বদাই অর্দ-হস্ত-বেধ-বিশিষ্ট শিখা || 
্রদীপ্ত আছে। তাহাতে মহাদেবের চারু || 
পাক হয়। আশ্চর্য্য এই. & জল অগ্থি সহ] 

যখন অগ্নি বেদি অতিক্রম করিয়া বাপী 4 
কুণ্ডে অর্থাৎ বহঃস্থ কুণডে যায়, তখন. |] 

জল নির্গত হুয়। - 

বোম শব্দে অথবা ক্ষণে 

উত্থিত হইয়াও স্িগ্ধী . থাকে ।...তবে 

জল ঈষৎ উত্তপ্ত হয়। ূ 

চন্দ্রনাথ পর্বতের, নিয়ভাগে স্থানে স্থানে 

ছিদ্র পথ দি ঘূষ ও অস্রিশিখা দেখা যায় |]. 

এই সকল কারণে অন্ৃতব হয় যে.এঁ সকল: 

রও গাজজ। গজ ক 

৩২৫. 1 দু 

পর্বত পৃথিবীর আত্যস্তরিক অগ্নাৎপাতে | 

সষ্ট। এখন.কিস্তু পর্কতোপরি নি |]. | 

কোন চিহ্ত নাই। 

চন্দ্রনাথ ব্যতীত গ্রাম আদিনাথ নামক! |. 

এক তীর্থ আছে। পূর্বে যে বলা হইয়াছে: .. 
একটী ছুণ্ত বিচ্ছিরন পাহাড় এক খীগে ] 
নিবেশিত আছে আঘিনাথ, তর পর্বতে: টা. 

অধিষঠিত। লোকে বলে হনুমান গন্ষমাদনের || 
এক খ্ড এখানে ফেবিয়া গিয়াছিল ।তদু- |... 
পরি: বয়ন যহারদব। অংস্থিত- আছেন, | ৰ 

| 1 এই রথ ই ভারতের ৪৯ ক্ষিণ সীমা চন 



| | ফেনী, কর্ণফুলী ও শঙ্খ সমুদ্রে মিশ্রিত 

শু হক্মাছে। কর্ণফূলীর মুখেই: চট্টগ্রাম, 
0 নগর অবস্থিত। ইনদীটাইসর্কাপেক্ষা বৃহৎ 

|. ও নৌন্যাজার, উপযোগী । 
| উচ্চ ভাগে পার্কতীয় প্রদেশের রাজধানী 

| পলঙ্কামেটে নগর । অপেক্ষাৃত কষুত্ ক্র 

| পহালদার” লু” “হাড়ভাঙা” ও “বাঁধের 
|] খাঁজ”, প্রধান । - হাড়ভাঙ্গ! অল্প স্থানে 
সাত ফের. দিয়া চতুহস্ত-পরিমিত শ্রোত 

| সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়াছে ।হাড়তান্থাকে নদী 
|| বলিলেও বলা যাঁয়। . হালদার ও ডলু 

1 ক্লৃত নিয়ভাগ. দিয়া ঢাঁল। | অপেক্ষার ক্ষুদ্র জলগ্রণাঁলী, কর্ণফুলী ও 

|| শঙ্খের জলানয়ন করে। বাঘের খাল 

ৃ সরে নিকটে মহেশখাড়িতে পড়িয়াছে। 

[| পর্ধত হইতে নদী বা খালে নিপতিত 

| হয়। এ দকল জোত বর্মাকালে জলময় 
মী হয়, অন্য সময়ে শু থাকে! উহ্হাদদিগকে | 

. রা কছে।, পর্বতে যাইতে হইলে এই 

0 সকল ছরা দিয়া পদক্রঙ্দে যাইতে হয়। পল্পীর 

0 ফা মধ্যেও এইরূপ ছরা দিয়া খাতা: 
্ [ীত করিতে হয়। এ. সকল  জল্প্রপাত ্  

শর বান্তীত মদুত্রকুলে অতি রিশ্তীর্ঘ খাঁড়ি: 

থা ফল আছে তারা কটা ীপ দ্ধ 
0 রাশ গুইতে বিন্ষিপত হইয়াছে।, তন্মধ্যে | লঞ্চি: থাকিয়া শলোৎপাদন, ধরে রং | 

) ী চা ০০ হইলো রা রি সোজা ৮ খা 

আধ্যদর্শন ॥ - 
৮৪৮ বই 

নপগ টিসি & ভারত 

|| টষ্গ্রামের নদী সকল অতি ক্র। | 
ৰা প্রায় লকলেই পশ্চিমবাহিনী 1 পূর্য- : 
ও প্রান্ত পর্ধত হইতে নিঃস্ত হইয়া 

আদিনাথ ী্থ অ আছে। তাহারও, রান; ্্ | 
মহেশ খাঁড়ির সুখে, সোগাঁদিয়। নামক, 

দক্ষিণে সমুদ্র টা মুল, দেশের । 

ধী নদীর |. 

আক্যাব রেঙ্গুন মালয় পধ্যস্ত ব্যাপ্ত | জলশ্লোতকে খাল কছে। তাঁহার মধ্যে 

ছর|. ভিম্ন এদেশে আরও কতিপয় 

(হইতে  ক্রোশপরিমিত্ত খাড়ি রূপে 

এতস্থাতীত ক্ষুদ্র ক্ষু জলআোত, 

আছে? তাহাতে 

বার্বি সা, ] | 
পপি পাপ 

একটা নৃতন দ্বীপ উদ্ভৃত হইয়াছ্ছে। ইহার ] 

পাশ্ববর্তী হইক্পান | 

এইস্থলে ৫ রী তত-প্রশস্ত ৰ 
সাগরতরঙ্গপীড়িত, দৃঢ়বালুময় এক 
প্রশস্ত স্বাভাবিক পথ টট্টগ্রাম হইতে | 

আছে। এইখান দিয়াই সচরাচর লোক ; 
চলে। এই সমুদ্রকূলের পথ ও উপরোক্ত, | 

স্বাভাবিক পথ আছে। ভাহাদ্বার! পর্বতের । 
এপার ওপার যাওয়! যায়। উহাদিগ্গকে ৷ 

“ঢালা” কহে ॥ পর্বতের মধ্যে অপেক্ষণ | 
নিবেশিত | 

আছে। উহাতে কোন স্থলে এত উচ্চ | 
উঠিতে হয় যে তথা হইতে দেশসমুহ ; 

ও সমুদ্র পরিদৃশ্যমাঁন। হয় আবার কোন | 
কোন স্থল গহ্বরমধ্যস্থ। পথও এত | 

সন্কীর্ণ যে পদস্থলনে - পাতালে পড়িতে | 

ছয় বলা অতুযুক্তি নহে'| । 
পর্বত ও. পব্রতিপান্থ্থ বন্ধুর ভুমি | 
ব্যতীত সমগ্র দেশ সমতল ভূমি অর্থাৎ | 

স্তরে স্তরে সমতল ক্ষেত্র সকল বিনাস্ত ]. 

ক্ষিকার্থোর তি | 
ন্থবোগ হইয়াছে. টকা হাজ। এদেশে |. 
নাই। বৃষ্টি অপ হইলে ক্ষেত্রে ২ প্ারাপান্ 
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| খাল ও নদী দিয়া জল নিত হয়। আর 
ৃ | পর্বত গুলি প্রস্তরময় না! হওয়াতে তাহার 

এ পারে “বৃষ্টিজলে ভাঙ্গিয়া সময়ে সমতল 

] ভূমিতে পতিত: হয়; ভাহাতেও উৎ- 
17 পাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। : 
1 চট্টগ্রামের মৃত্তিকা লাধারণতঃ বালুকণ্দ্- 
[ মিশ্রিত । উহাতে বৎসরে কোঁন কোন 
এ] স্থলে ও “ফসল পর্ব্স্ত জন্মে পর্বত 

1] আছে বলিয়! দেশের ভূমি জলন্ত হইতে 
|] উচ্চ নহে। টট্টগ্রামের যে কোন স্থলে 
(| ৫৬ হাত খাঁদ কারিলে দীর্থিকার, ও ৭1৮ 

| হাত খাঁদে পুষ্করিণীর জল নির্গত হয়। 
1] সমুদ্র নিকট হইলেও এ জল লবণাক্ত ব! 

: | আবিল নহে | খানা ডোবা অর্বস্থলেরই 
|| জল অতি স্বচ্ছ ও মিষ্ট; বোঁধ হয় বালু- 

|] প্রাধান্য হেতু এন্সপ হয়। কিন্তু তথাঁকার 
|| বায়ু তজ্রপ নির্মল নহে। বিশেষতঃ 

|] দক্ষিণ পশ্চিম সামুদ্রিক বাধু এত দূষিত: 
] যে স্পরশর্মাজে শিরঃপীড়া ও জর উত্ভান 
| করে। ইহার কারণ অন্যাপি নিণীর্ত 
| হয় নাই, কিন্তু এই দুষিত বাঁযু ৩০ বংসর 

|| পুর্ব ছিল না। কথিত আছে এক প্রবল 

পিন বি নিন 

বাঁত্যার পর এরূপ হইয়াছে । যত দক্ষিণ 
পূর্ব ভাগে যাওয়া যায়। যত পর্বত ও সমু- 

00 জর কাছে ঘাওয়া যায়, এ বায়ুর দোষ | 
1] অধিক ও অররোগেরবল অধিক দেখা যায়। |. 

দ্বিতীয় ্রস্তাব। পু 
| যা দিলি দঃ নিকট জন্মের, মত 
[ও ইয়া দেশাস্তর বাসে নির্গত ই, 

রা ॥ স্ব টা ॥ 
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রদ |... 

দেয় তাহা এক *দ্েশীয় গাথায় গ্রথিত | 

মিশ্রিত হয়_-নচেৎ সামুদ্রিক বায় স্বাস্থ্য | 

কর না হইয়া গ্রামেই কেন এত অন্বা- | 

সমুদ্রকূলে পর্বত আছে বলিষ্া চট্টগ্রাম | 
প্রদেশে বৃষ্টির অভাব হয় না। এমন, কি রে 
অতিতৃষ্টি সব্ধর্দাই হয়। বর্ষা কালে মাঁসের 0. 
মধ্যে ছুই দিন কুধ্যদর্শন ও দিনের মধ্যে |. 
এক ঘটিকা অবৃষ্টি পাওয়া! ভার। শীত] . 
্রীন্স ও অন্যান্য খতুর কোন বিশেষ দেখা | 
যায় না) যেরূপ বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থলে |. 
তব্রূপ এখানেও গ্রীষ্ম কাঁলে যে দক্ষিণ || 
বায়ু প্রবাহিত হুয়, তাহাই অতি- ঘফ রা 
ণীয়। পুর্ষ্বে,বলাস্গিয়াছে যে যত পধ্ব-. ] 
তের ও সমুদ্রের কাছে যাও এ দূণীয় 
বায়ু অধিক অনিষ্টায়ক। সাধারণ" || | 

লোকে পাহাড়ে মাটার দোধ, দেঁয়।; 
পাহাড় অঞ্চলের রাজধানী রাঙ্গা মাটা-: নর 
যার বিরুদ্ধে সাধারণে যে. অপবাদ: 

আছে “ রাঙ্কামেটে মেট্ট্রে। লেস কি. 
তাঁপ উষ্টে |” অর্থাৎ রাঙ্গামেটের মাী,, ] 

ছইয়েছ'কিঃজর উঠিম়াছে। বোধহয় পাহাড়ে রি 
মাটা কি জলের কোন, দোঁষ বায়ুতে" ৃ 

্থ্যকর হয়? উত্ত গাথারও কোন: টা হা 

থাকিবেক। রি 

রা ভি সেয়ে মধ্য, যা? গন, ন্ রা 
'সিনিস পর্বতের: অধিতাকা, প্রযেগ |. 



0 বিনয়নতর, তা 

্ লহ জেনিভায় অবতরণ করেন |, 
| জেনিতা. হইতে ফাাল্সে গমনপূর্বক: 
|. তথায় রাজাদেশ ' পর্য্যত্ত দেশান্তর বাঁদ 
| কাল অতিবাহিত করিবেন: .এইবপ বক্বক্প 
| করিলেন। তৎকালে ম্যাট সিনির মাতুল 
| ফান্দে অবস্থিতি করিতেন। এই জন্য 
| ম্যাট দিনির জননী পূর্বেই স্থির করেন 
| যে পুত্রের ফান্দে ভ্রমণ ও অবস্থিতি 

|| কালে তদীয় ভ্রাতাই তাঁহার সহচর 
| থাকিবেন। ম্যাইসিনির' মাতুল বছদিন 

|| গরযাত ফান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 

| তরাং ম্যাট পিনির ভ্রমণসহচরত্ব কার্ধ্যে 

| ব্রতী হইবার তিনিই সম্পূর্ণ উপযুক্ত 
| ছিলেন। 
| সুইজর্লণ্ডে যাইয়া ম্যাট.সিনি সর্ব- 
| প্রথমেই, সাধারণত ইতিবেত্বা সিস- 

| মণ্ডির (১ -সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 

| তিনি ও তদীয়.পত্বী উভয়েই ম্যাট- 
ৃ সিনিকে অতিশয় সহদয়তার' সহিত গ্রহণ 

ৃ করিলেন . 
রঃ . ৃ সিস্মণ্ডি এই জময় « ফাঁন্সের ইতি- 

-] তত” নামক একখানি গ্রস্থ প্রণয়ন করিতে 
টা ছিলেন। তাহার আকুতি হৃদয়গ্রাহিণী ও. 

হার স্বভাব সরল ও অমায়িক 
| এবং তাহার হয় সম্পূর্ণরূপে ইতালীয় 
এ] ছিল। তিনি সন্গেহ: ওৎম্থক্ের সহিত 
: এ]জ্যাট্সিনির নিকট ইভালীর বর্থমান, 
0) বন্ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ইতানী- 
| রি] গনেরা যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মত সফলের 

রা রতন করিতেছেন তচ্ছন্য তিনি তিনি দেখিলেন য়ে তাহাদিগের কাহারও | 
সা স্বাধীন যি বা স্বাধীন চিত্ত নাই। ] 0) ঞ্ঞ এ 

আস্িরিক দুঃখ প্রকাশ ইডি কিন 

এই বলিয়া আবার আপনিই . ইহার || 
মীমাংসা করিলেন য়ে নংঘর্ষকালে এরূপ | 
ভাব অনিবার্ধা। মিসমগ্ডি ইভালীয়- || 
দিগের মতের অপযশ করিলেন বটে.; 

কিন্তু তাহার, রবির মতও সম্পূর্ণ উদার || 

ছিল না। তর্দীয় বুদ্ধি--অধিকার ও 
অধিকারের অবশ্যস্তাবি ফলন্বরূপ স্বাধী- 

নত| মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিত; 

কিন্ত স্বাধীনতার সহিত একতার সামঞ্জ- 

নোর আবশ্যকত। ও সম্ভবপরতা! উপলব্ধি 

করিতে পারিত না| তিনি ইচ্ছ! করিতেন 

যে স্ুইজর্লপ্ডের ন্যায় ইতালীর বিভিন্ন 
বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হইয়! স্বাতস্য 

অবলম্বন করে। ইতালীর বিভিন্ন বিভিন্ন 
গ্রদেশ গুলি বিদেশীয় শাসনের 
অধীনতা হইতে উন্মুক্ত হইয়া হ্বদেশীয় 

এক শাসনের অধীন হয়) ইহ প্রার্থনীয় 

বা সন্তবগর বলিয়া তিনি মনে করি- 
তেন না। 

সিসমণ্ডি ম্যাট সিনি কে “িটারেরি, 

ক্লুব নামক একটা খভার সভ্যদিগের [| 
সহিত পরিচিত করিয়া! দেন। সভার, 
 সভ্যদিগের অনেক গুলিই ইতালী নির্বা” |. 
পিত ব্যক্তি। ইহণাদিগের বিষয় দূর 
হইতে গুনিয়া ম্যাট দিনির মনে যে 
আশালতা অস্কুরিত হইয়াছিল, ভীহা- || 
দিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ম্যাট সিনির মনে: 

1 সেই আশালত| সমূলে উৎপাঁটিত হইল। ] 



প্যারামিটার 
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দিডলজিগক রকঞগ দ্র টীত। ষ্ । কউ৪র হা 

ব্যক্তি তথায় সমবেত ইইয়াছিলেন, এবং . রর 

যাহারা প্রতিদিন তথায় আলিয়া রাড রা 
| তাহাদিগের চক্ষে ফান্দই সকলই, ফান্দের 
চি অন্বর্তনই ভাহাদদিগের এক মাত্র লক্ষ্য । 

[ তাহাদিগের রাজনীতি কোন অসঞ্চালনীয় 
নৈত্তিক ভিত্তির উপর অবস্থাপিত ছিল 

| না। রাজনীতি বিষয়ে তহাদিগের কোন 

| নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। ঘটনা-শ্রোতের 

|| পরিচালন করা তাহাদিগের লক্ষ্য ছিল 
| নাঃ তাহার অন্ুবর্ভন করাই তীহাদিগের 

প্রধান লক্ষ্য। 

] সেই সভার সভ্যদিগের মধ্যে একজন 
ল্বার্ডিহইতে নির্ধাসিত। ইহার নাম 
জিয়াকোমো! সিয্ানি )। ইনি ১৮২৯ 
ৃষ্টান্দে অষ্টিয়া কর্তৃক প্রাগদণ্ডে দণ্ডিত 
হুইয় প্রাণভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক 
দেশীস্তরে পলায়ন করেন। যতকাঁলে 

ম্যাটদিনি সিসমণ্ডির নিকট হইতে 
বিদায় লইতেছিলেন, তৎকালে এই 
নির্বাসিত ব্যক্তি ম্যাট নিনির কাণে কাণে 
এই কথ! বলিলেন যে---যদি আপনি কিছু 

কায করিতে চাহেন, তাহ! হইলে লিয়ন স 
[| নগরে. গমন করিবেন এবং যে সকল 

নির্বাদিত ইতালীয়ের! তথাকার “কাফি 

| ডেল! ফিনিস৬ নামক হোটেলে সর্বদা 

| -ঘাতানাত করিয়! থাকেন, ত্রাহাদিগের 
[| নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন। 

-। [এই উপদেশ নিবন্ধন ম্যাট সিনি এই 
| ব্যক্তির নিকট চিরখণে বন্ধ ছিলেন। 
| লিয়নসে আসিয়া ম্যাট জিনি ইভালীয়-. 
1] দিগ্ের মধ্যে প্রকৃত জীবনের স্ফদি। 
1]. দোধিতে পাইলেন। : যে দকল নির্বাসিত ; 

2৫) 01900700 [লা | 

| যাই; ও নব্য ইভান | 

দিগের লক্ষ্য। 

ছিলেন, সকলই সৈনিক পুরুষ | .. 

সকল বীরপুরুষদিগকে দশ বৎসর রা . 

ম্যাটসিনি জেনোয়ার রাজপথে মনের | 
বিষাদে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন, |. - 
যাহারা স্পেন ও খ্রীনে স্বাধীনতা-সমরে || 

অবতীর্ণ হইয়া ইতালীয় নাম জগৎপুজ্য || 
করিয়া তুলিয়াছিলেন,সেই কীরপুরুষদিগ্নের 0. 
অনেককেই ম্যটি.সিনি' তথায় সমবেত | 

এতদ্বাতীত বর্সে। | 
1, ভোয়া- | 

রিনো, টেডেস্কি প্রভৃতি অনেক নির্বাসিত | 

ব্ক্তির সহিত তীহার সাক্ষাৎ হইল| |. 
লি্নন্নে সমবেত. নির্বাসিত ব্যক্তি- | 

দিগের অধিকাংশই নিয়মতন্্ রাজত্বের (২) |. 
পক্ষপাতী । তীহাদিগের যে আস্তরিক | 
বিশ্বাস এইরূপ ছিল তাহা নহে। ফাঁন্দে | 

দেখিতে পাইলেন। 

ডি কামিনেটি,. কালেণবিয়ান্ধে 

যেরূপ শীসনপ্রণালী প্রচলিত, তাহার 
অন্যরূপ শীসনপ্রণাঁলীর পক্ষপাতী, হইতে || 

তাহার! কোন মতে সাহসী হইতেন না। | 
ক্রমে ইতালীয় নির্বাসিতের! চারিদিক |. 

হইতে আসিয়া লিয়নসে মিলিত হইতে || 
সেভয়ের আক্রমণ তাহা- রী রর | 

সেভয় আক্রমণোদ্যত ||: 
সৈন্যের সংখ্যা জ্রমে ছুই সহস্র ইভালীয় | 

লাণিলেন। 

ও কতিপয় ফরানি শ্রমজীবীতে পরিণত রা. 
হইল অভিয়ানোদ্যত ব্যক্তিদিগের কোষ রা 
ধনে পূর্ণ ছিল। তাহার:কারণ এই ফর়াপি 0. 
গবররমেক্ট এই অভিযানের গোঁধকতা করি- স 

(£ ) 0০9068907811002গ77, 8. 
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| হেষ১এবং দিনত বাতি নি 

তন্ত্র পক্ষপাতী--এই]বিস্বীমের বশবর্তী 

| হই! অসংখ্য নির্বাসিত ধনী ও রাজন্যবর্ 

| এই অভিযানে মিলিত 'হইয়াছিলেন। 

তাহার! প্রকাশ্যবপে এই অতিষাঁনের 

| আয়োক্ধন করিতে লাগিলেন। ইগ্তালীয় 

| টত্রবর্িক পতাকার সহিত ফাক্সের ইগল, 

| “কাফি ডেলা ফিনিস» হোটেলের শিখরে 

|| উ্ভভীন হইতে লাঁগিল। অধিক কি 
 অভিাত্রক কমিটির লিম়ন.সের প্রিফেক্ট- 
| রের সহিত লেখালিখিও চলিতে লাঁগিল। 

কিন্তু রাঁজচরিত্র কে বুঝে? রাজা- 

ঘা দ্বিগের উপর যশহারাই [বিশ্বাদ নাস্ত 

|| করিয়াছেন, তাহাদিগেরই পরিণামে অনু- 
. তাঁপ করিতে হইয়াছে । ম্যটি সিনি স্বচক্ষে 

|| এই তৃতীয় বার রাজকীয় বিশ্বাঘাতকতা 
| অবলোকন করিলেন। প্রথম--কার্বো- 

| মারো নায়ক চারল্ষ ত্যাল বার্টের 
রি শক্রশিবিরে পলায়ন। দ্বিতীয়, মড়েনাঁর 

(ডিউক চতুর্থ ফান্সিস্ কতৃ্কি দাইরো- 

( মিনোতি নামক ব্যক্তি দারা বিজ্বোহের 
] উদ্ভেজন ও পদ্দে অষ্টিয়ার উত্তেজনায় 
| তাহার গ্রাণ বিনাশন | তৃতীয় ফরাশি 
]. গীবর্ঘমেণ্ট, কর্তৃক হতভাগ্য ইতালীয় 

রা নির্বাসিত ব্যক্তিদিগের ্ বন্থাস্তীকরণ | 

0]. একদিন ম্যাটসিনি “কাফি ডেলা 
২] ফিনিদের” দিকে ড্রুতপদ্ে গমন, করিতে- 

| আশায় উচ্ছসিত--এমন সময় দেখি, 
( পের বেট প্াকারোপরি যে একটা প্র 

স্পেন ৷ 
দা ৪৮৩৫ জ ৪08টি 
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তেছে। সেভয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত || 
ইতালীয় অভিযান নিবারণ করাই এই ] 
ঘোঁষপাঁপত্রের উদ্দেশ্য । বি 3াসিত ] 

ব্যক্তিরা যেন অবিলদ্বে ছত্রভঙ্গ হয়. | 
যাহার! মিরাজািকলের সীমা প্রদেশের 

শাস্তিভঙ্গ করিমা সেই সকল রাঁজোর | 
সহিত ফান্সের সদ্থিবন্ধন শিথিলিত |. 
করিবে, তাহারা দুবিধির উচ্চতম 
দণ্ডে দণ্ডিত হইবে-+ঘোঁষণাপত্র ইহাই ূ 
প্রচার করিতেছিল। আশ্চর্যের বিষয় || 
এই যে এই ঘোঁষণাঁপত্র লিয়ন সের || 
প্রিফেক্টরের আফিস হইতেই প্রচা- 
রিত হয়। 

ম্যাটসিনি দেখিলেন নাতিযাত্িক 
কষিটি সম্পূর্ণরূপেচুর্ণীকৃত--অভিযানোদ্যত || 

ব্যক্তিগণ হতবুদ্ধি, ও ইতিকর্তব্যবিমুদ্-- | 
কাফি ডেল! ফিনিস্ হোটেলের মস্তক | 
পতাঁকাশূনা--অস্ত্রাগার হতান্ত্র-অভি- |" 
যাননেনাঁপতি বৃদ্ধ রেজিস, সাশ্রুনয়ন-- || 

এবং অভিযানোদ্যত নির্বাসিত ব্যজিগ্ণ | 
ফরাশিরাজের অদ্ভুত বিশ্বাসঘাতক। 
ভাবিয়া করত্বলবিন্যত্তকপোল। ম্যাট - |] 
সনি হবচক্ষে এই সমস্ত দেখিলেন-অমনি || 

। তাহার মনে এই চিন্তা সমুদিত হইল-- 0] 
যে জাতি স্বদেশের উদ্ধীর দাঁধন বিষয়ে . 

| বিদেশীয় রাজোর উপর নির্ভর করে। (| .. 
ৃ টিকার, মন অব্যবহিন্ত 'কার্ধেযর ; 

| ভঙ্গীতৃত হয়! 
তাহার। এই রগেই বিধাতার ফোপানলে 

ৰ কোন কোন, বাকি, চক এত, তু রি 

করিবার জং জম্য অসংখ্য লোক ধাবিষ্ঠ: তুই |]. 
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(করিতে পারিশেন নাযে উদারচেতা নুই 

ৃ ফিলিপ বিবারেলদিগের আশাল'ত। একূপে 

রঃ | সমূলে উন্মু লিত করিবেন। তাহারা 

বলিতে লাগিলেন যে অভিযান নিবারণ 

| করা ফরাশি গবর্ণমেরে উদ্দেশ্য ন| হইতে 

গাঁরে। ফরাশি গবর্ণমেন্ট এই অভিযানের 

সহায়তা করেন নাই এরূপ বিশ্বাস উৎ- 
পাদন করাই এই ঘোষণা পত্রের 
উদ্দেশ্য। ম্যাট্সিনি এই বলিয় পূর্বোক্ত 
নানা বিতর্কের মূলোচ্ছেদ করিলেন 

ঘে ফরাশি গবর্ণমেন্ট বাস্তবিক এই 

অভিযানের প্রতিকূগ কিনা, সেভয়ের 

] অভিমুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করি- 

লেই জান! যাইবে। ম্যাট.দিনির পরা- 
মর্শের অন্ুদরণ কর! হইল। সেভয়ের 
অভিমুখে ফরাশি শুমলীবীবহল এক 

| দল সেনা য়ে প্রেরিত হইল, অমনি 
 ফরাশী অস্থা্রো হী দেনা দ্বারা তাহাদিগের 

গতি প্রতিরুদ্ধ ও ছত্র ভগ্ন হইল । ফরাশী 
শ্রমদীবীরা সর্ব প্রথমেই ছত্রভঙ্গ হইল। 

[ফরাশি .সেনানায়ক তাহাদিগকে . এই 

|| বলিয়া উপদেশ দিলেন-_বিদেশীক্নদিগকে 
ূ | যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে উন্মু স্ত করার 

| ভার স্বদেশী গরর্ণমেন্টের ন্তে নিহিত 

[| আছে। তাহাতে হস্তক্ষেপ করা তোমা- 
0 দিগের কর্তব্য নহে। তাহারা -দেনা- 
|| নায়কের এই উপদেশের মর্ম বুরিল, আর 
| তৎক্ষণাৎ: দত করিয়া 
মা বিক্ষিপ্ত হইল. এইকাপে ফেভয়-ভি- 

য় যানের উদ্যম নিক্ষল, হইঘ। .... 
1 আরাশি গবরণমন্ট হাতেও জ ক্ষান্ত হই 

যা নিট ও নব্য ইন, না 

চতুদ্দিকে | 

৩5১ রি 
৯৪৪৯ ৬ ওক টে জজ 

লেন রি যে সকল নির্বাসিত বাক্তি 4 
ছত্রছগ হইয়া! চতুর্দিকে পলায়ন করেন, |. 
পুজানুপুজ্ঘরূপে তাহাদিগের অন্থুস্ধান ] 
আরম্ভ হইল। অনেকেই ধৃত হইলেন] 
এবং শৃঙ্খলিত হস্তে ক্যালে নগরে 

আনীত ও ক্যালে হইতে ইল ৫ প্রেরিত 
হইলেন । এ 
যৎকালে চতুরদিক্__কারারোধ, পলায়ন, রে 

ভয় প্রদর্শন ও হতাশ্বাসতার অন্ধকারে | 
আচ্ছন্্ ছিল, সেই ভীযণ সময়ে বসে? | 
গোপনে ম্যাটূসিনিকে বলিলেন যে তিনি | 
তাহার কতিপয় সাধারণতন্ত্রী সহচর 
নমভিব্যাহ্থারে_. সেই রাত্রিতেই কর্সিক| | 

যাত্র] করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং তথ! | 
হইতে অন্ত্রও অর্থ সাহায্য লইয়৷ ইতা- || 
লীর মধ্যভাগের নির্ববাপ্যমান রিদ্রোহা-.] 
নল প্রজলিত করিবেন দৃঢ় দঙ্বপ্প করিয়া- | 
ছেন। এক্ষণে ত্বাহার ইচ্ছা যে. তিনিও 

তাহাদিগের অন্ুগমন করেন। ম্যাট্- |. 

সিনি তৎক্ষণাৎ ইহাতে স্মত হইলেন |. 
কিন্ত কর্সিক! যাত্রার বিষয় মাতুলের নিকট ] 

সম্পূর্ণরূপে অবিদিত রাখিলেন। কেবল 
যাইবার সময় তাহাকে এই মর্মে এক | 
খানি পত্র লিখিয়া গেলেন যেতিনি যেন || 
তাহার কর্সিকা যাত্রার জন্য বিশেষ ভীত ] | 

না হন, আর এই ঘটনা যেন, াহার ঘারজনক, 
জননীর গোচর না'করেন।. ১]... 

তাহারা. লিযন্স হই ২ যাত্রা টি, | 
আনা ভ্রমথের পর মার্সেলিস্ নগরে | রর টি 

1 উপনীত হইলেন 'মাসেলিস, হইতে] যে 

টুনে, অব. টুবন হইতে এ এক ক খানি 5 
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ৃ নিগ়োপলিটান্ বাঁণিজা- অরবযানে ছি 
| হণ করিয়] অতুযুচ্ট- তরঙ্কমাল!- -সমাকুলিত ্ 

-মাগরের উপর দিয়া ব্যাষ্টিয়া নগরে উত্তীর্ণ 
| হইলেন। বহুদিন পরে' জন্মভূমি মুখা- 
.বলোকন করিলে হৃদয়ে যে অনির্ধনীয় 

| আনন্দ উপস্থিত হয়, আজ ম্যাট্সিনির 

হৃদয়ে সেই আনন্দ আবির্ভূত হইল। 
ইতালীয় মারুত হিল্লোলে তাহার মৃতপ্রায় 
দেহ,আজ পুনরুজ্জীবিত হইল । 

ফাব্মের অত্যাচারে ও ইতালীয় গবর্ণ; 

মেন্টের অনবধানত1বশহঃ কর্সিক! যেকি 

শোচনীয় অবস্থার আনীত হইয়াছিল তাহা 
ব্যক্ত করা যায় না। তথাপি একথা নখগুনীয় 

| || যে এই দ্বীপ আঙ্গও পর্য্যন্ত কি জল বাঁযু, 

কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, কি ভাষা) কি ম্বদেশা- 

স্ুরাগ-সকল ' বিষয়েই" প্রক্কত ইতালীয় 
ছিল। এই দ্বীপে ফান্মের গ্রতৃত্ব শুদ্ধ 

[| শিবিরেই সন্নিবেশিত ছিল। ব্যাষ্টিয়া৷ ও 

আযাজাসিয়ো নগরে বেতনভেগী কর্মচারীর 
'খ্যা অধিক হওয়াতে, সমুদায় ঝাঁর্সিকার 

মধ্যে সেই নগর ছয়ই কেবল বেতনদাতা 
ফরাসী গবর্মেন্টের প্রতি অন্থুরক্ত ছিল। 

ৃ এতত্যতীত কর্সিকার আর সমস্ত অধিবামীই, 

|| অস্তরে আপনার্দিগকে ইতালীয় বলিয়া 
0. মনে করিত এবং বাহিরেও তাঁহা বাক্ত 

|] করিতে পরাউজুখ হইত না। সকলেই 
0 উৎ্ৃক অন্তরে কেন্দ্রোথ বিগ্রহের পরি-: 

| খাম অবলোকন: করিতেছিল) এবং 
ছা সকলেরই: স্তরের বলবতী ইচ্ছা যে এই: 
মে] ্বীপ জননীর সহিত পুনঃসংযোজিত হয়| 
ছু] _আাট্লিদি ক্সিক কার. মধ: ষত 

আধ রর 
৬৬৩ ৪৬এচরা তত ডট ক 

অতিশর় ঈর্ষাপরতন্ত্ঃ 

তাহাদিগ্রের সাহায্য, রিবে।, 
অতিশয় প্রতিহিংসা'প্রিয়, কিন্তু বরং |. 
নিজের প্রাণ বিলজ্জ'ন: করিবে, তথাপি] 
গুপ্তভাবে জানি সা সৃতি, টা 1 

করিবে না| ৮ 

কাক সা |. 

ঢূর ভ্রমণ, ণ করিয়াছিলেন, স সব্ব্র রাশি, | 
দিগের প্রতি প্রজলিত বিদ্বেষ ও বৈরভাঁর | 
অবলোকন করিয়াছিলেন। এ 

এই দ্বীপের মধাস্থল পর্বতমালা সমা- ] 
কুলিত। এই পার্বত্য গ্রদেশের অধিবাসিরা | 
প্রায় সকলেই কায বীরপুরুষ এবং | 
অস্ত্র শন্তে সুসঞ্জিত। ' ইহার! এই সময় 
রোমগ্নিনা প্রদেশের ম্বাধীনতাঁসমরে 

অবতীর্ণ হইবে সম্বপ্গপ করিতেছিল,; 
স্থতরাং তাহার! ম্যাট্সিনি প্রভৃতিকে পাইয়! 
পরম ন্ট হইয় তাহাদিগকে আপনাদিগের 

অধিনারকত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই 

প্রভূপরায়ণ, আতিথেয় পার্বতীয় জাতি | 

সাধারণতঃ স্বাধীনগ্রক্কৃতি। স্ত্রীজাতি বিষরে 
সাম্যপ্রিয় এবং 

বিদেশীরদিগের প্রতি সসন্দেহচিত্ত। কিন্তু | 

ইহারা যখন জানিতে পাঁরে যে বিদেশীয়- 

দিগের নিকট কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, 

যখন জানিতে পারে যে বিদেশীয়ের। তাহা- | 

দ্িগের সহিত সমভাবে বাবহার করিতে- 

ছেন,যখন জানিতে পারে যে--যেমন সভ্য* |. 
তাঁভিমানী ব্যক্তিরা অসত্য ব্যক্তির সহিত |. 
"কথোপকথন করেন-বিদেশীয়ের! তাহা- 

দিগের সহিত সে ভাবে কথোপকথন | 

করিতেছেন না, তখন তাহার! প্রাণ দিয়াও | 

যোগান, রাই
 চি 4] ক 

ইহারা | 



ডর টি 

থম কি! কায আারকোনযারিজম্ চা 
রা রি করেন। সেই অবধি কার্কোন্যা- 

ঠা রিজম্ তথাঁয় একটা ধর্মের ন্যায় অনুস্থত 

| হইত। যাহারা পরস্পরের সহিত চির 
শক্রতা পাশে দন্দ্ধ। তাহারাও এই নূতন 
ধর্মের বলে, পরস্পরের মিত্র হইয়! 

| উঠিল। এই নূতন ধর্মের বলে সকলেই 
এ যেন শ্বদেশের উদ্ধাররূপ মহৎ কার্ষ্যের 

অনুষ্ঠানোৎসাহে মাতিয়! উঠিল | 
এইরূপ সম্কল্প হইল যে, যে তিন সহমত 

[| কর্ষিকান্ অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত ও ্বশৃঙ্খলা- 
বদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিনায়ক হইয়া 
ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবর্গ সাগর পার 

] হইয়া ইভাল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি- 
বেন। কিন্তু তাহাদিগের হস্তে তৎকালে 
এমন অর্থ ছিল না, যে তাহারা তরণো- 

|| গযোগী  যান্তু ভাড়া 

দকল দীন স্বীপবাসী তাহাদিগের সহিত 
0 সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতেছে,তাহাদিগের 
[| সহায় পরিবার বর্গের জন্য কিছু 
| রাখিয়া যান। অনেকেরই মিকট অর্থ- 

সাহায্য প্রার্থনা! করা হইল, অনেকেই 
| অর্থনাহাধ্য : করিতে অঙ্গীকার করিলেন, 
|:কিত্ত কেহই সে অঙ্গীকার কার্যে পরি- 
[৭ত করিলেন না। অবশেষে বলগনার 
|| প্রোভিসনল, গবর্ণমেন্টের নিকট অর্থ 
| অস্ত্র সাহায্য প্রার্থনা ক্র! হইল। কিন্ত 

| টা 'মেই গবরণমেন্ট 'আপনার  দীনতা মর 
.. তীর গোপন করিয়া এই মর্নে তি 
ডা )লিখিলেন ফে-্যাহারা আপনানিগের 
ঞ স্বাধীনতা শান করে, _তাহাদিগের 

রখ নি ওঁ নব্য ইভান । 
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হ্বদেহের বিনিময়ে তাহা. ক্রয় ক্র ঢ. 
উচিত! .. ] 
এই বিলম্ব নিবন্ধন যে যে উ্তালী় ৃ 

গ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, ] 

সেই সেই এদেশের অধীশ্বরের ষ্টিয়ার || 

সাহায্যে স্ব স্ব রাজো শাস্তি পুনঃসংস্থাপন [| 
করিতে সমর্থ হইলেন। ”শ্ 

ম্যাটসিনি ভগু মনে ও.রিক্ত হস্তে | 
কসিক! পরিত্যাগপৃব্বক মানেলিসে, | 

প্রত্যাগত হইলেন। ন্তাহার মাতুলও 
তাহার জনক জননীর নামে. তাহাকে ] 
তথাষ়্ প্রত্যাগত হইতে বার বার অনুরোধ 
করিতেছিলেন। ্ 

ম্যাট সিনি মার্সেলিসে প্রতাগত ৪ ]. 

“নব্য ইতাহী”নামক চিরাভিলষিত সভার, | 

অধিষ্ঠাপনের সম্বল্প* পুনগ্রহণ করিলেন 1]. 

এই দময় মড়েনা,পাম, এবং রোয্যাগ্ | 
নার নির্ব্বাদি্ত ব্যক্তিগণ সকলেই আলিয়া |. 
মার্সেলিসে একত্রিত হইলেন? তাহা | 
দিগের সংখ্যা ক্রমে. এক সহজে পরিণত. | 
হইল্। তাহশাদিগের. অধিনায়কগণের | 
সহিত ম্যাটসিনির পরিচয় হইল। |. 
্বদেশীগরাগ ইহ্থাদিগের ধমনীমণ্ডলে |: 
প্রবলবেগে কধিরশ্রোত প্রবাহিত করিতে-] 

ছিল। ফেধে ভ্রমবশতঃ ইতালী- “উদ্ধারের |. 
ূর্বোদ্যম সকল এতদিন বিফল হই. ১৪ 

ছিল, তাহা তাহারা বুঝিতে, পারি রা ৃ  রা 

ছিলেন। এইজন্য তাহারা ম্যাট সিনির ্ 

সহিত স্থির সন করিলেন যে. ভবিষ্যতে রি 
যু কখন খা মের অধীন টা বা. রর 



ূ 
পে 

তাহারা সকলেই ম্যাট সিনির সহিত 
। পবিত্রতম বন্ধত্বসন্দ্ধে সন্বদ্ধ হইলেন। 
। এই সন্বন্ব-লক্ষ্ের একতা, মুখ দুঃখের 

সহভাগিন্তা, বিদেশে সহবাস প্রভৃতি 

৷ কারণে ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল । 

 ভ্রাহারা এক্ষণে পরম্পর যে শৃঙ্খলে সংবদ্ধ 
হইলেন, গুতা ব্যতীত আর কিছুতেই 

ৰ সে শৃঙ্খল ভেদ ঝরিতে সমর্থ হয় নাই । 

ম্যাট সিনি “নব্য ইতালী”*নামক তদীয় 
 অশ্রীপ্সিত সভার নিয়মাবলী গ্রস্ত করি- 

গেন; এবং জেনোরাস্থিত তদীর় বন্ধুবর্গের | এ 

নিকট নিজ অভিপ্রার ব্যক্ত করিয়। 
| পাঠাইলেন। 

ইত্যবসরে, সেই বতমরের এপ্রিল 

৷ মাসে কালেণফেলিসের মৃত্যু হ ওন্বার়,১৮২১ 

ৃ্টাব্ধের কার্কোনারো, ষড়যন্ত্রী_-ঢারল.স 

আলবার্ট সাড়িনিয়ার গিংহাঁপনে 

আরোহণ করিলেন। চারলসের নিংহা- 

সনাধিরোহণে অনেক ছুব্বলপ্রকৃতি 

লোকের মনে প্রবল আশা জন্মিল থে 

ষড়যন্ত্রী রাজকুম।র রাজসিংহারনে আসীন 

হইয়! এক্ষণে অবশ্যই স্বাভিপ্রেত নকল 
কার্ষেয পরিণত করিবেন। কিন্তু তাহারা, ন 

জানিত না যে তাহাঁদিগের রাজকুমার 

কখন কোন হৃদগত শুভকর ভাবের 

উন্মাদকরী উত্তেজনায় সঞ্চালিত হন 
নাই-_দুর্দমনীয় দুরাকাজ্ষা বৃত্তির অন্থু- 

সরণই তাহার সমস্ত কার্যের লক্ষ্য ছিল। 
তাহার! জানিত ন| যে তাহাদিগের রাজ- 

কুমার যকালে কার্কোন্যারো ষড়বনতে 
নিলিপ্ত ছিলেন, তখন তাহার হারাইবার 
কিছুই ছিল না কিন্ত এক্ষণে তিনি 

আত্াসে বঞ্চিত করিতে অধিক আয়ো- 

একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের আতধীশ্বর; ম্্রতরাং 

ষড়যন্ত্রে কৃতকার্ধ্য না হইল তিনি অবনি- 

শ্চিত মহত্বর সিংহাসনের জন্য নিশ্চিত 

ক্ষত্রতর সিংহাসন হাঁরাইবেন। এরূপ 

বীরোচিত , সাহসিকতাঁয় প্রবৃত্ত হওয়! 

তাহার ্াী্ুচেতা ব্যক্তির কার্ধ্য 
নহে | 
চালপ আলবার্ট-_কাঁবেন্যারো বড় 

যন্্রী-_সাঁড়ি নিয়ার বর্তমান অধীশ্বর- 

ইতাপীর উদ্ধারব্রতে অবশ্যই অ্রতী হইবেন 

এই ভ্রান্ত বিশ্বান ইঠালীর অধিকাংশ 

রা চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। 

এই আদ্ধ বিশ্বাসের বশবন্তী হইরা 

ম্যাট্সিনির ইভালীম্থ বন্ধুবান্ধবের। সকলেই 

বলির। পাঠাইলেন--যে তাহার আঙ্কল্প 

উত্রৃষ্ট হইলেও এক্ষণে অনাবশ্যক ও 

অপামরিক) যে যতদিন না সার্ডিনিয়ার 

নৃতন রাজা তীহাদ্িগের চিরললিত 

আশালতাঁর উন্মু লন করিতেছেন, তত- 

দিন তাহারা কেহই এ ব্যাপারে যোগ 
দিতে পাঁরিতেছেন না|. 
ম্যাট গিনি এ উত্তরে হতাশ্বাস হইলেন 

না। তিনি এবুবিলেন যে যতদিন না 

তাহার! সেই মুগ্ধ আশ্বামে বঞ্চিত হইবেন 

ততদিন ত্রাহাকে তাহাদিগের লহকারি- 

তায় বঞ্চিত থাকিতে হইবে। কিন্তু ভিনি 

জানিতেন তাহাদিগকে সেই মুগ্ধ 

গনের গ্রয়োজন] হইবে না? সংবাদ 

পত্র যোগে চার্লস আলবার্টকে একখানি 
পত্র লিখিলেই তাহার সমস্ত অভিপ্রার 

ব্যক্ত হইয়া পড়িবে ৷ 
পা এ 8 বাসস উরস 
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উদ্ভ নত প্রেম রি শা 
 প্রচন্রণেখর মুখোপাধ্যায় . রি প্রন! রর 

সত্য ৯১ ২ ডাকমান্গুল /০. ূ 
্ কলেজ ৫৫ নং ক্যানিং লাইবেরীতে 

|  পাপতবয। এ 
: গুপ্ত 

পাটাগণিত প্রবেশ ।.. 
শ্ীতরীকষ্চদাদ . ৃ 

১৫. 9৯৮ "10808080৮06 80১০01.8 রি 

|... গ্রণীত। | 

মুলা // দিন. কাপীর ডাকমান্ুল 

| বালকর্দিগের প্রথম শিক্ষার্থ পাটা 

] গণিত ইহাতে পাটাগণিতের প্রথম 

|| চারি নিয়ম বিশেষ: রূপে লিখিত আছে । 
| উদাহরণ প্রচুর আছে। .. ... 
৯৪৭ কুপী ন নগদ হইলে শতকরা ২৫২ 
টাকা কমিসন দেওয়! যায়। | 

[৩৩ নং  ভবানীচরণ দত্তের লেন, ও 

| কানিং লাইব্রেরী, কথিকাতায় পাওয়া | 
যায 

পরী, বাবু লক্ষীনারায় চক্রবর্তী প্রণীত 

.. নি লিখিত পুস্তক সকল, সংস্কৃত যন্ত্রে 
রা? পস্তকালয়ে নূতন ভারত ত্র বং ্ানিং ূ  

] ইল পাওয়া যার 
এর হারা পুস্তক রা টউ 
| | *নন্দবং শোচ্ছেদ।. ৮ 1. ॥। 

চা || লীন কন্যা: রা নর /6.. 

ৰা আননাকানন 

হিল টপ সি পু 

| উৎকষ্ট পদার্থ নাটককে কতকগুলি অপ- | 
দবার্থ বাঙ্গালা নাটকলেখক মাটা টি ৰ 

নাটকের নুন গম রটরাছে, রা 

সম্মান লাভ করিবে। 
বলেন, “কাবাং রসাত্মকং বাকাং রসই ||. 

কাবোর আত্মা। ূ 

সকল বাঙ্গাল! নাটক, দেখিতে পাই, ৃ  

1 আহতে সে আত্মার সহিত প্রায় সাক্ষাৎ | 

ও ; আম্মার পূর্ণ সন্ভাৰ লক্ষিত হুইল 

(কের আত্মাও সঙ্গীব হইয়া উঠিবে 1 

1 আমরা পাঠকালে প্রায় প্রতি পদেই পরম. | 

প্রণীত নাটকের একটা বিশেষ গুণ এই, ॥ 

| আনন্দ খে" আনমিত করা তাহার | এ. 

নাটক রটমার এক' মাত্র উদ্দেশা নহে। |. 

টি প্রেত বিষয়ের এরতিপাদন করিয়া থাকেন। ||. 
* রঃ মাল মাদিটেট ট্  ভৃতি ইউ! রঃ 

রেজবদোদনী নাটক। । রা 

5৪ ভাবুক, জনের হবদয়ের ধন ও ঃ 

বিশুদ্ধ আন ভৌপের উপায়তৃত দেই | 

তুলিয়াছেন। তীহাদিগের হইতে 

দাস হইতে তাহা. দূর হইবার উপক্রম 1 
হইয়াছে । তাহার “শরৎ সরোজিনী” র্ 

বিদ্বুৎ সমাজে সমধিক সম্মান লাভ করি- | 

রাছে। আমরা জ্ঞানচক্ষে দেখিতে পাই- ৰ 

তেছি | “ঝুরেন্্-বিনোদিনী”। ততোধিক ঢা 

আলঙ্কারিকের' | 

আমরা সচরাচর থে 

হ্য় না। | *কুরেন্্বিনোদিনীতে” ৫ ্ ্  

অধিক কথা কি, এখানি পাঠকালে গা ৃ 

আনন অনুভব করিলাম। উপেন্্রনাথের ৃ 

বগরচথ ক্ষার বীর কারণ হাস্যাদি রসের বা 
সমাবেশ করিয়া" পাঠকগণকে - বিশুদ্ধ ]॥. 

তিনি নাটক' 'রটনায় অনেক গুলি অভি- [| 



ঁ রেগীবেরা যে গরকার অতাচার করেন, 

রঙ গলির ম্যাজিষে ট্ ম্যাজেগডেলের চরিগ্র 

বারা হর রূপে বর্ধিত হইয়ছে। 
| . সোমপ্রকাশ 1. 

 শরঘাযরোজিনী? অপেক্ষাও কোন, | 

(কোন অংশে অধিক উত্তে্ক হইছে | 
ৃ _অমৃতবাজার| রি 

| কয়েক মাস পর্বে উপেক্্র বাবু আমা- 

| দিগকে পশরৎ-দ্রোজিনী” নামক এক 
খানি নাটক উপহার দিয়া যেরপ পরিতুই 

| করিয়াছিলেন, এই রেজুবিনোদিনী” 

দ্বারাও আমাদের সেইন্সপ, বরং অধিক 

থেঝেট। 

নীলদর্পণের পর. আর যত নাটক 

লি হইস্াছে, তাহাতে দেশের মঙ্গল 

নাই তাহা, আমরা, ঝলি না, কিনতু 

[হাদনীর” রস্থকর্ত নাটক 

|| লেখার একটা, নৃতন আকার দিয়াছেন 
| তিনি দেখাইাছেন ষে.এক জন. ্রসথকর্তা 
0 নির্জন গৃহে অবস্থিতি করিয়া শসথ রচনা 
] দ্বার দেশের কত মঙ্গল সম্পাদন, করিতে 

পারেন । মিনি বেঙ্গল খিয়েটরে, পরেন 

(বিনোরিনীর” অভিনয় দেবিয়াছেন, তিনি 

| রূপে, জানিতে পারিযাছেন যে দেশের 

| ম্যাদিটে টেরা কিরূপ অথ? প্রব্যয রত 

5 

টিউনের টিকা সই পা 

| পরিতোষ জন্মাইলেন। এডুকেশন 

করেন তাহারা দেশের পরমোগকারী,. " 

এবং য হারা দেশহিতৈষী, তাহাদের সক.' 

লের. এইরূপ ্রস্কর্তাকে উৎসাহ প্রদান! 

কর! উচিত 1--অমৃতবাজার পত্রিকা। 

উপেন, বাবু যখন “শরং-মরোজিনী” 

নাটক প্রকাশ করেন, তখন লিখিয়া- 

| ছিলেন যে তার পরলোকগত কোন |] 

বন্ধু সেই নাটক খানির রচনা! সমাপ্ত | 
করিয়। তাহার প্রতি ু দ্রাঙ্কনের, ভার দিয়া ৃ 

যান। “নুরেন্্রবিনোদিনীর” বেলায় | 
তিনি লিথিয়াছেন যে সাঁলকাগ্রামের | 

কোন বট বৃক্ষমূলে এই পুস্তক খানি 

কুড়াইর! পাইসবােন। আমরা নিশ্চয় | 

বলিতে পারি যে তাহার পরলোকগত | 

ব্ধুভূত হইয়া অভ্যাম গুণে এই নাটক | 

লিখিয়া বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়। গিয়া- 

ছেন। এই ভূতটার উৎপাত হয করিতে ৃ 
আমর সর্কথাই সম্মত আছি, এরং সার || 

রিচা টেম্পলের প্রস্তাবিত গয়ার পথে : 

রেলওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন হলে যি কোন 
নবফুপদে পিগুদান করিয়। তাহার | 

(নাটকদেখক ভূতটার) উদ্ধার নাধন রি 

করিতে যান, তাহ! হইলে কেবল আমরা || 
নহি, নাটকাডিনয দরশনামোদী অনেক 
ভুত কাহার .(. তৃতোন্ধারসাধনেচছ ্  ১. 

বক্র) প্রতি যান পর নাই নুদ্বহইবে।, | 

৭ ্ 

] পাসধিত, ্টীফেন মাছেরের, নূতন, দবিঘি: *.* রচনার গুণে পাঠকের পদে পদে 

| আইন তাহাদের হন্যে কি ভয়ানক যত | কী উতজিত্ক হইয়া থা, ভিতর |. : 

০ 

ঘর  ছাযাগের উপর, গরমে, [ক লি্পী়ন, | রি 

ডিএ করেন।, রি হার, আগ: রথ আঁ 5 8888৫ মিনি বিপদ হু র্ 

0 শরাগারবাসীরা, কত কপার পার এবং ) উত্তে সাধনে, নাটকচারের, রিবঙ্গণ ||. 
[দে ু্রাচার মারের আাহে- [|| 



| খুলি পাঠ করিলে শরীরস্থ শোদিত জত- : গর্ভ রসাল গ্রাঙজল ও পরিপনধ। * ৪. 
৫ বহমান হয়।-_সাগ্তাহিক সমাচার । “নুরেস্্বিনোদিনী” নাটকে , কিছ | 

. ইহা এক খানি অতুতরুষ্ট নাটক। (কিঞ্চিৎ অতুাক্ষি এবং দেশ প্রচলিত, রা 
[| ৷ 'এঙ্সেশের : বর্তমান বিজ্ঞশ্রেণীস্ব লোকের রীতি বিরুদ্ধতাছি দোষ ঘটিয়াছে. সত্য, ||. 
কতিপয় অভিপ্রেত প্রতিপাদনোঙ্ছেশো কিন্ত তাহা হার গুণসমন্ির তুলনায় অতি ৃ 
,এই নাটকথানি লিখিত হইয়াছে। সঙ্গে যৎসামান্য ূ কতরাং ইন্দুকিরণ নিমজ্জিত, | | 

| সঙ্গে বিবিধ উৎকৃষ্ট রসের সমাবেশ | কলঙ্ক রেখার ন্যায় তাহা [বড় চক্ষুগোচর না 
|| করিয়া নাটকথানিকে বিলক্ষণ সরমও ; হয় না ঢাকা কাশ. নং ০ ঠা 

সদা 

সন ১২৮২ সালের নয প্রান্তি। 

দহ ১২৮১ মাল | রর বাধিকাশ্রসা রায় পপর ২২ | । 

কাজা পণ |» প্রসাদ ঘাস লিক প্র; ৯8০] 
টা চা পাল কলিকাতা বর ৩৪ টি গাধার ] 
এ. যোগেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় : আমানিক ৮ 

এবং প্রাণে করেছির কিন বা রা করা হছে) ধর লেখা অতি সার 

৫3 | (বহরমপুর ৩1* 1, টিন রা ঠা সা বক্ষ: |. ; টি জে, রায় চৌধুরী জমিদার ৃ ডি | ৮. ্  
রি । টাকী ৩1০ ৃ রি ». শীলমণি ফুখোপাধ্যায় 

1» জগচচস্ত্র'দাস গোয়াল পাড়া 89০ 1 ..::00. না 
:». শ্রেশচন্দ্র মিত্র ভবানীপুর ৩1, রি শশীতষণ বু চন নগর 
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|" দহ ১২৮২মাল। দা দি কমিকাতা 
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ারকানাথ থ বনদোপাখান়্ 1 । 

কলিকাতা ৩৭. 
০ কি ভিন, 

“ নীনচন্্র ঘোষ রা রুই পাড়া ১০০, 

1 সেন [উকিল . . নত ২৭ 

্ রি রত্ন! ক্রবস্তী কিকাহা ৯২ 

[৮ লক্গীকান্ত মভুমদার . ভর. ৩২. 
্ রা গোষ্টাবহারী মক কলিকাতা ৯০ | 

র : নবীনচন্্র বন্দোপাধ্যায় ছাড়া ই, 

ূ  শরিশলনাথ সেন ২ জী ১৭ 

01১, ভবতারা ঘোষ তত শ্রী ৩৭ 

, বিপিনবিহারি চ্োপাধযার রঃ 

১ 

ই বের রি ২৬০ 

৫ কামাধ্যাচিরণ মুখোপাখ্যায়,. 

উর - ন্ 

]. কালীচরণ সিল কলিকাতা | ৮ 

ঠা (ত্যনজীবন বন্যোগাধ্যায় 

রামগোপাল রিদ্যাস্ত। লক্ষ । ত। 5/৩ 11 

».অতিলাব মি... কলিকাতা ৩. 
0, .ষছনাথ্ঠাকুর/ সুর্মপূর -৩/%/ 

| ৃ রা প্রাণরুষ্জ ভাদুড়ী, কোরকবি
 ১9119 

] ৃ লালবিহারি লাহিড়ি মালদ্বহ, . 1১/০.. 

1 কাজেন্র চন্ত্র কলিকাতা] * ৩. 

10 তিনকাড়ি মুখোপাধ্যায় কলিকাী.৩- 

01১, নগেন্রচ্্র মিত্র শী ২৯]. 

05 করমণ গোঙগামী জগদল 0/১০ 
10৮, কুঞ্চলাল সাহ।' কলিকাতা ৩৭]. 
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05 ঈশ্বরুত্র গাড়ে, কীরাগোলা ৩%১০। 
০00 যছনাথসেন.. জয়পুর. ২৪০, 
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- প্রায় এক শতাবী অতীত হইতে চলিল, 
সর উইলিয়ম জোন্স ও কোলক্রক সা- 
হেব ভারতের ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রা- 
চীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, 
কিন্তু তাহাদের সময়ে যে সকল এঁতি- 

হাসিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, এতা 

বৎকাল পর্ধাস্ত অনেক নবীগণ প্রয়াস 
করিয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের সমর্থন 

ও সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই। বরং 

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় এক প্রকার মীমাং- 
সিত. হইয়'ছিল, অধুনা তৎসম্থন্ধে সংশয় 
ও বিনম্বাদ উত্থাপিত হইতেছে | তনি- 
বন্ধন প্রাচীন ,ভারতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধ 
সাধারণের ম্ ক্রমশঃ বিচলিত ও সন্দেহ 

| দোলারঢ হইতেছে । কবি কালিদান, 

জোন,স ও কোলব্রকের মতে সং বৎকর্তা 

বিক্রমাদিত্যের সমকালীন বলিয়া নির্দিষ্ট 

] আছেন। অধিকাংশ এদেশীয় পণ্ডিত & 
| ঘতের পক্ষপাতী। কিন্তু এ বিষয়ে আর 

| তিনটি মত, প্রকটিত হষ্টযাছে। ডাক্তার 

| কার্ণ প্রভৃতির মতে» তিনি শকাদিত্যের 

সভা উজ্জল করিয়াছিলেন। বোস্কাই 

1 লিদাস চতুর্থ শতাবীর, লৌক। পরস্ত 
টুঁয়েরার সাহেব আমাদের কবিকে ষঁ 

ূ খন ভারতের সর্বজন, কির: সস 

১1 

নগরের প্রদি্ধ গিত ভাওদালীর মতে 

রা্দী তত তয় লইতেছেন।: অত্র 

লইয়া এত মতভেদ । 

নহজ নহে। বিশেষতঃ 'যখন.ইউরোপীয় 
তত্বজিজ্ঞ স্থগণ এইরূপে অক্কৃতকার্ধা হই. 

তেছেন, তখন অশ্মদ্েশীয় ক্ষীণভীবী 

পণ্ডি*মণলীর স্থলিতপদ ও ভগ্মোদ্যম | 

হইবাঁর বিলক্ষণ সম্ভীবনা আছে। 

সংস্কৃত-সাহিত্য-ঘটিত ইতিহাসের এরূপ 
ছুরবস্থা। হইবার যে কয়েকটি কারণ রহি" 
য়াছে, তাহার অনুসন্ধান করা আবশাক).. 

ভারতবাঁপিগণ চিরকালই যাদুশ পরলোক- | 
পরায়ণ, সেরূপ প্হিকচিস্তাতৎপর নহে। | 
এই জন্য এদেশে পরলোক-ঘটিত বৃত্বান্ত 
ও দেবদেবীচরিত যত প্রচুর পারমাণে | 
লন্ধ হয়, অনা কোন দেশে তত দৃষ্ট হয়: 

না। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রাচীন সভাতম | 
দেশে যত অধিক পরিমাণে মানব জাতির || 
ইতিহাস সংগৃহীত আছে। ভারতবর্ষে তা- | 
হার শতাংশও বিদ্যমান নাই | ইজিহাস | 
্স্থ বন্বন্ধে ভারতের এই অনুপম দরিদ্র- ] 
তা এক গ্রকার ছুপ্পরিসার্য।'. তাহার, 

প্রতিবিধানার্থ ইউরোপীয় সুীর্স ম্কত: 
মাহিতা হইতে. প্রকৃত ইতিহাস সঙ্ক-] 

লিত করিতে তৎপর হইয়াছেন । সংস্কত- | 
| সাহিত্য সমূক্ের নায় অগাধ ও ছষ্ররি- ঠা 

চ্ছেদযা। সেই সাহিত্যসাগর মন্থন করিনা || 

তখন অন্যান্য |. 
ঘটনা সঙ্বন্ধে নিশ্চিত সধাদ গ্রাপ্ত হওয়া 

] 

ৃ কোনও রা কোলকক, প্রভৃতি ১৪১১৬ |
 ৮ 



| রা . 

অনেক অপূর্ব ও উপাদেয় ধ বস্ত সং গ্রহ করি 

|| ্াছেন। কিন্ত তৎসমন্ত বিচ্ছিন্ন ও বিশৃ- 

জলভাবে রহিয়াছে । নানা অন্তরায় বশত: 
অদ্যাপি তাহাতে ্তিহাসিক জীবন 

[সঞ্চারিত হইতে পারিক্েছে না। পল্লব- 
| গ্রাহিতা মেই সকল 'অন্তরায়ের মধ্যে 

| একটি পীধান.1. 

0] শাখা প্রশাখ। আছে । তাহার একদেশ 
|| মাত্র অধ্যয়ন করিয়া, সমুদ্রায়ের উপর. 
| মতামত গ্রকটন করিতে অনেকে উৎসুক 

সত সাহিতোর নানা 

হুন। ত্াহাতেই অপন্ক -ও অরিষ্চিৎকর 

| সিদ্ধান্তের এত আধিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
সংস্কতাধ্যায়ীদিগের মধ্যে পরমতা- 

1 সহিষ্ণুতা দ্বিতীয় অগ্তরায়। সকলেই অন্য- 
1] সমর্থিত মত খণ্ডন পূর্বক .একটী নৃতন 
| 'মত প্রচার'করিতে বদ্ধপরিকর হন; কিন্ত 
| ভাবি! দেখেন না যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত 
| গ্রতিপক্ষের দিদ্ধাস্ত অপেক্ষ। অধিক সপ্র- 

|| মাণীকৃত হইল কিনা। এইরূপে নির-. 
| স্তর পূর্বমত খণ্ডন ও নূতন মতের সম- 
| ধরন হইতেছে, তাহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের 

|| ইতিহাস ক্রয়শঃ পরিফত না হইয়া! বরং 
ৃ আরও-অন্পষ্ট হইয়। যাইতেছে। রামায়ণ | 

| খৃষ্টের পরে রচিত. রামচরিত ভারতীয় 
ইতিবৃত্ত পরে .. সংঘটিত "হইয়াছিল? 

|| কবি কালিদাস ও কাশ্মীরের শারনকর্তা 
0] মাতৃদত্ধ উভয়ে এক রকি; ভগবাগীত্তা। 
1 বাইর হষটতে সঙ্কলিত হইয়াছে ইত্যানিব। নির্ভর করিলে চলিবেক না| তা! 
| সিদ্ধান্ত সরব পরমতায়িযু্তার নত নজির সংস্করণ ও প্রসাধন হইটুত: 
রর কান যদি মুন বল: মত যা না. 

রাতে শন] 

ত্রাস; অথবা ঘুক্তি বা সম্ভাবনার বিরুদ্ধ 

তে হইরের। জনশ্রতির জম্ুকুলে আমরা 
কেবল এতদূর পর্য্স্ত বলিতে অগ্রসর | 
আছি যে ভারতের পর্ব বিবরণ সঙ্ধলন | 

| হইবেক, ( কেঘল অন্ধুমান ও কল্পনার উপর রঃ 

অপার ১২৮২, 1 
কক$৬, চারা 798 ন্ 

এক ক শাখার সারলংগ্হে নিত হন) তাহা, 

হইলে প্রকৃত ইতিহাসের পথ: আক 
পরিষ্কত হইতে পারে এবং অপসিষ্ধাস্তের 
এত বাহুলা সম্ভবে না। জনশ্রুতির এক. 
কালে অনাদর করিয়। অনুমান ও সস্তা"! 

বনার উপর দির, করাতে অনেক বিশ্য়- 
কর ও উর্পহাসজনক সিদ্ধান্ত প্রকটিত রী 

হইতেছে।' ইহাকেই আগর! সংস্কৃত সা-. 

হিত্যের প্রকৃত ইতিহান রচনাপক্ষে তৃতীয় 

অন্তরায় বলিয়া নির্দেশ করিব। সকল 

দেশেরই আদিম ইতিবৃত্ের অধিকাংশ ; 

জনআ্গতিমূলক | বিশেষতঃ যে দেশে 

ইতিহান গ্রন্থের একাস্ত অসঙ্রাব। সে; 
দেশের পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে হইলে, 
জনশ্রুতিকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া 

অবলম্বন করিতে হইবেক। অতএব ভা- 
রতের পুরাবৃত্ব উদ্ধার করিতে গিয়!, জন- 

শ্রচতিকে হতাদর ব'! পরিত্যাগ করা নি 

তাস্ত অন্রতার কার্ধ্য সন্দেহ নাই। আমরা 

এ কথা বলি না যে, জনশ্রুতি সর্ধদা অ-. 

হইলে৪ জনশ্রুতিকে র্বাং শে গ্রহণ করি- | 

করিতে গেলে, 'জনক্রুতিকে: “মূল ধরিতে 

ৃ 1 নি উহার স্থান ছল হইব ॥ 



গা 

|| জনশ্রমতির এত পক্ষপাঁতী। আমাদের বি- 
[শ্বাস এই যে পুরুষপরম্পরাগত প্রবাদকে 

_|শার বাকাডম্বর না করিয়া, অতঃপর 

|| অধীর ও মহারাজ বিক্রমাদিতোর অগ্রজ 

রাস্ভী তাহা ভক্ষণ না'করিয়া স্বীয় প্রণয- | 
| পাপ্ কোটালকে' অর্পণ করেন ; কিন্ত 

| ভাগ্গিনী কোন রমণীকে তাহা ভোজন 
| বৃ দেঁয়।- তর্ভৃহরি এই সমস্ত অব-. 

0 ছরতের পুরন ই কতদূর | *যাং চিতযামি সতত সা বি, 
পু অভুর্নিহিত রহিয়াছে; ' তাহা বিদ্বাগণের সাপান্যমিঙ্ছতি জনং স জনোহন্যসত্তঃ | |. 

|| অধিদিত নাই। কিন্ত সেই বেদশাস্ত্র জন- 
ঢা শ্রুতির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিষ্যপর- 

| ম্পরায়'ও পুরুষপরম্পরায় কত যুগযুগান্তর 

| চলিয়া" আসিয়াছিল; অবশেষে লিপিবদ্ধ 

খু ও সংহিত্তাকারে পরিণত হয়। এই জন্য 

[| বেদ সামান্যতঃ শতিশবদবারা অভিহিত 
অন্য পুরুষ কামন! করে। সে. ব্যক্তি আ- 

হয়া থাকে | এই সকল কারণে আমর 

পরিত্যাগ করিলে, তারত-ইতিবৃত্তের ভিত্তি | ও আমি, এই সকলকেই ধিক্ থাকুক। 
পৃর্ধ্স্ত অনির্দিত থাকিবেক | যাহ! হউক, 

প্রক্কত বিষয়ের অনুনরণ কর! যাউক। 

. জনশ্রুতি বলেন, ভর্তৃহরি উজ্জয়িনীর 

ভরা ছিলেন। একদ| এক ব্রাঙ্মণ তা 

হাকে একা: ফল উপহার দেন ও বলেন 

« মহারাজ এই ফল ওক্ষণ করিলে লোক 

অমযত্ব প্রাপ্ত হয়” । 'ভর্তৃহরি নিজ গ্রিয়- 

তমা মহিষীকে সেই ফল প্রদান করেন; 

& বোঁদিকায় বসিয়া পুজোপসনাদি করি-: 

তেন। যদিও ছুই এক' স্থানে বির | 

কৌটাল আধার আপনার প্রন্কত প্রণয়- | এবং সংসাধ্ের অসারতা! ও" অনলি 

গত হট নির্ষেদ প্রান্ত হন এবং সংসার, 
িতাগ পূর্বক সন্যাস ধর্ম. অবলঙ্ ৃ 

রন প্রীতিগউকের» হিতী় মৌ 
শখ 

১১১৩ সপ ০০৬০৭ কপ দি 

প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, [ 
তথাপি তিমি স্বরচিত শতকাঁবলীর মধো ঃ 
যেভাবে, পিবের বর্ণন করিয়াছেন, মায়া: . | 

তা]. 
বিষয়ে যেরূপ কীর্তন করিয়াছেন; তাহাতে |. 
তাহাকে বৈদাত্তিক বলিয়া অঙ্থমান | 
করিলে চলে। সে' যাহা হউক, ভর্ভৃ- |. 

[হরি স্বরচিত: শতকত্রয়ের' মধ্যে এমন |. 
কিছু বর্ণনা করেন নাই, যাহাতে তাহাকে, | রে 

গর, এই অবস্া়সচক। তাহা এইঃ 4 কালিগাদের, সমক্াশীন চি করত টু রি [ও 

এ গ্রহণ ৯২৮২। . ' ভর্তৃহরি |, :. ৩৩৭ : | | 

অন্মতকতেট পরিতুষ্যতি কাঁচিদন্যা,. 
ধিক্তাং চ'ত$ট মদনংচ ইমাংচ মাংচ 1 র্ 
অর্থাৎ যাহাকে আমি সর্বদা চিন্তা || 
করি, সে আমার প্রতি বিরক্তা হইয়া |. 

বার অন্য রমণীর প্রতি আসক্ত; পরস্ত | 
মত্্রণয়ভাজন নয় এমন কোন নারী আঁ] 

মাতে অন্থরাগিণী হইয়াছে । অতএব | 
সেই নারী, সেই পুরুষ, মদন, এই নারী | 

ভর্তৃহরি বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক বিক্র- |. 
মাদিত্যকে রাজ প্রদান করিয়া উক্জয়িনীর' |. 
অন্তঃপাতী কোন শৈল-কনরে পরমার্থ 
চিন্তায় জীবন উদ্যাপন করেন। সেই | " 
শৈধনকদদার “ভর্ভৃহরিগুপ্ৰ” নামে অদ্যাপি |. 
নির্দিষ্ট হয় এব্ং তাহার অভান্তরে: -একটি [ ও 
বেদি আছে। লোকে বলে ত্ভৃতরি ||. 



|] বিফমাদিতের অ অগ্রজ টিনা পারা. যায় 

ছি দিও তীর বর পুত্রের রচনার ন্যায় 
0 মনোহারিণী ও. প্রসাদ-গুণ-ম্পন্ন। নহে, 
|| তথাপি ত্প প্রাঞ্জল ও আড়ঙ্বর-বিহীন 
[| বোধ হয়। উহা যেমন মৃচ্ছকটিকের 

. | ভাষার, তুলা অমাঞ্ডিতি নহে, তেমনি, 

| ভবভূতি প্রস্থতির রচনার মত সমাস- 
বল ও দুরহার্কও নহে। সংস্কৃত 
কাবোর সামান্য্তঃ তিনটি যুগ বাকাল 

নির্দেশ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে 

|| রামায়ণ মহীভারত মুচ্ছকটিক প্রতৃতি 
[| প্রথম যুগের অন্তর্গত। দ্বিতীয় যুগের আদি 

কবি কালিদাস এবং অস্ত কাঁদন্ববী-প্রণেতা 

বাণভট্ট-_ইহা নুানাধিক সাতশত-বৎসর- 
ব্যাপী। তৎপরে তৃতীয় গুগের আরজু হয়। 
ভারবি, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শ্রীমভভাগ- 
বৎকার প্রত্থৃতি তৃতীয় যুগের অন্তঃপাতী। 
শতকাবদীর . ভাষা ও রচনা-প্রণালী 

|| পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, উহাকে মধ্য- 
ৃ যুগের অন্তর্গত এবং মধ্য যুগের. চরম. 

কবি, বাখাদির, অনেক অধস্তন বলিয়া 

বোধ হয়। যাহাহউক আমরা শত কা- 

বলীর ভাষ|, লইয়। আর বাক্য ব্যয় 

করিব ন!). কারণ ভাষা হতে সচরাচর 

যে প্রমাণ, প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা 
1 অর্ধ সকলের রূচিকর হয় না। 

| নম: দিস্োর অগ্রজ চিলেন। 1. তিনি প্রথমে 

শতকাবলীর | ভাষ! | 

দুগারপতকঃ, িক্ণ | 

'নীতিশতক” ও নি ৫৫৪ রচনা: ] 

করিয়াছিলেন।  শত্তকাবলীর প্রাচীন [| 

৷ ভর্ভৃহরিণা বিরচিতং শৃঙ্গারশতং দ্বিতীরং 

1 রচনা করেন।.. 

0 আমরা (আতাত্তরীণ ও বাহা প্রমাণ দৃষ্টে 

এজ অভিমূত, প্রকাশ, করি যে ভর্তৃহরি 

র্ উজ্জয়িনীর ্ধীশ্বর এবং সম্ধৎকর্তা রিক্র- রঃ 

ণ বযসাবলী-্লোকাক্ধারে নিবদ্ধ: হই, 

হস্তলিখিত পুস্তক সকল পূর্বোক্ত সিদ্ধা-] 
স্তের যাথার্থ্য বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান. 
করিতেছে জীনকল পুস্তক, বোগ্বাই, 

নগরের কাশীনাথ তরিশ্বক নানা স্থান হইতে: 

সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলেন. এক | 

থানিতে লেখ! আচে যে; "অথ: ভর্তৃহরি-.| 

ভূপতি-কুত-বৈরাগাশতক-প্রারস্তঃ |» ভার 

এক খানির শেষে “ইতি শ্রীমহা 

মুনীন্ত্র-ভর্ভৃহরিকূতৌ বৈরাগ্যশতকসা টাক 

সমাপ্ত” এই কথা গুলি পাওয়া যায়। 

শৃঙ্গারশতকের এক খানি পুস্তকে লিখিত | 

আছে “ইতি শ্ত্রীমহাকবি চক্ত চুড়ামশিনা 

সম্পুর্ণ 1” কিন্তু আর এক ধানি পুস্তকের 

শেষে অনেক আড়ম্বর দৃষ্ট হট | যথা. 
ইতি দ্রীমহারাজাধিরাজ- -সামাস্তনীমন্তুড়া- 

মণি কবিপেখর-যোগীন্তর-মুকুট মণি-প্ীভর্ভূ- 
হরি-বিরচিতং. বৈরাগাশতকং, তয় ৃ 
পূর্ণভামগমৎ 1৮ .. : 

উক্ত কাশীনাথ ্িপ্বক মুত « নীতি-: 

শতক ও বৈরগ্য শতকের): | অবতরদি-. 

কাতে বপিতেছেন যে--তর্তৃহরি শতকা- 
বলীর ন্যায় “বাকাপদীয়” : নামক গ্রন্থ | 

(বাক্াপদীয়ে মহাভাষ্যের | 

না 
য় ্ছ। তখসমন্ত হরিকারিকা%, লাম] 

দু । এখন কথা বইকেছে যে গোল. গা 



ৃ ৯৪৪ অন্দে মহাতাষা রচিত হয়। এ 
| গ্্থ কিছুকাল অজ্ঞান্তভাবে থাকে, পরে 

[| চন প্রভৃতি সথবীগণ উহাকে সকলের 
[নিকট স্থবিদ্িত ও সমাদৃত করিয়া 

|| তুলেন। তদনন্তর ভর্তৃহরি বাঁক্যপদীয় 
0 নামক বৃহৎ ব্যাকরণ গ্রন্থ ্লোকচ্ছন্দে 
| নিবন্ধ করিয়া পতঞ্চলির নিয়মাবলী-- 

1 আরও অধিক প্রচারিত করিয়। দেন। 

অতএব বাক্যপনদীয়ের রচয়িতা সম্বৎকর্তা 

| বিক্রমাদিতোর সমকালীন হইলে, তাহার 

ও পতগ্ুলির মধ্যে এক শঠ বংদরেরও 

| অল্প অন্তর হইয়! পড়ে। কিন্তু এত 

[| অল্পকালের মধ্যে মহাভাষ্ের আদৌ 

“|| অনাদর, পরে ক্রমিক প্রচার; অবশেষে 

|| বাক্যপদীয় সঞ্চলন এই সকল বহুকাল- 
সাঁপেক্ষ ঘটনা.পরম্পরা কিরূপে সংঘটিত 

হইতে পারে”? বিশেষতঃ তত প্রাচীন' 
কালে মুদ্রাঘস্ত্ের অভ:ব ও দেশ হইতে 

 দেশাস্তরে গতায়াত নিতান্ত ছুঃসাধ্য ছিল, 
[| তত্প্রযুক্ত ভারভব্ের ন্যায় বিশাল দেশ 

ৃ | কাল বায় হইত সন্দেহ নাই । এই জনা 

| ভ্ হরি প্রথম বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ 

|. হইতে পারেন নাঃ তাহাকে শকাবা- 
| প্রণেতা তীয় বিক্রগাদি:ত্যর ভ্রাতা 
0। বললেই, সকণ দিক্ বজায় থাকে।” 
|)উক্ত পণ্ডিতবর, আর বলেন: যে “ভ ভর্তি 

| হরি রিকমাদিত্োর ভ্রাতা. কিন্ত বা 
ৃ পদীযের রচয়িতা নহেন। একথা, ইঈতে : 
1 পারে না।. বারণ, /জন্াড়ি। এই উতর; 

ৰ ত্তৃহিরি বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ও শততকা- : 

| বযাপিয়া কোন পুস্তকার্দির প্রচার হতে: 

]| গেলে বু প্রতিবন্ধক অতিক্রম ও বহু- 

করিয়। মহাভা 

কথারই নির্দেশ করিয়া থাকেন; তাহ'র |. 

মধো একাংশ সভা, আর. অনা অংশ || ৬ 

অলীক, এরূপ বলিলে চলিবে না।” 

আমর। উক্ত মতের অসারত্ব প্রতিপাদন | 

করিবার জন্য বু বাক্যাডন্বর করিব || 

না। কেবল এই মাত্র প্রশ্ন, করিবযে || 
তুত্ৃহিরি সম্বন্ধে জনগ্রচতি হইতে কিরূপ ||. 

প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যাইতেছে ?এ প্রশ্নের | 

উন্তব দ্বারাই কাশীনাথকৃত 'আপত্তির | 
খণ্ডন হইবেক | এক. উনজ্ণত অনুসারে]. 

বলীর রচরিতাঁ। দ্বিতীয় জনশ্রঞ্তি অনথু- | 
সারে ভর্তৃহর বাকাপদীয়ের গ্রণেত]। 

কিন্তু এপ কোন জনশ্রুতি গ্রচলিত 
নাই যে, যে ভর্ভূরি বিক্রমাদিত্যোর 
অগ্রজ ও . শতকাধলীর প্রণেতা, 
তিনিই বাকাপদীয়ের রচয়িত1। পরস্ত | 
এরূপ হওর্টুও অদন্তব। বিক্রমাদিত্তোর | 

অগ্রজ যে ভর্ভূহরি, ভিনি প্রথমে রাজে- |. 

শ্বর ভিলেন, পরে সন্ধ্যার আবদ্লন রর 

করেন। প্রথমাবস্থায় ৃপ্নারশতক ও. 
দিতীয় দশায়, নাতি ও ও বৈরাগা শতক |. 
রচন] তাহার পক্ষে অসম্ভব ও কোন: | 
মতে অস্বাভাবিক নহে । কিন্তু ব্যক্তি 

রাজা বা দংদারঘ্যাগী, তিনি যে-থাক্য- ] 
পদীয়ের ন্যার প্রকাণ্ড ও ছরহগ্রস্থ রচনা] 

বোধ হয় না। থাকাপদীযে এমন কোন 0. 

বিষয় নাই যাহা, এফ জন ভোগবিলামী | 
রাজার: [বিছা সং সারদেবী সন্াসীর |. 

[যোর, গ্রচীর কার্যে মাহাযা | 

1 করিবেন) তাহা. কোর মতে সম্ভবপর ]. 



ঈ]| হয়| অতএব আমরা 

নু 
না 

৩৪০, 
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| লেখনী হইতে, বিনির্ঘত বলিয়া যোঁধ 

করি, যে যতদূর গ্রমাণপরীক্ষা পাওয়া 
যায়, তদনুসারে বস্ততঃ ছুই জন ভর্তৃ- 

|| হরির অন্তিত্ব স্বীকার অপরিহ্থাধ্য | প্রথম' 

| ভর্তহরি সম্বৎকর্তী বিক্রমাদ্দিত্যের অগ্রজ 
৪ শতকাবলীর রচিত] এবং দ্বিতীয় 

|| ভর্ভূহরি “বাক্যপদীয়” নামক বৃহৎ গ্রন্থের 
প্রণেতা । ধত দিন পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধ গ্রমাণ প্রাপ্ত. হওয়া না যায়, ভত' 

| দিন আমরা. এই দ্বিতীয় ভর্তু হরিকে 
প্রসিদ্ধ, ভর্ট্রকার্যের রচগ্িতা বলিয়া 

নির্দেশ. করিব | কারণ বাকাপদায়ে ও 

ভান্ট্রকাব্যে অসাধারণ সৌসাদৃশা লক্ষিত 

হঈতেছে। উভয়ই বাঁকরণ গ্রন্থ 

বিশেষের মধ্যে এই "যে বাকাপদীয়ে 

ব্যাকরণ-শান্ত্রের নাধারণ নিয়ম বিবৃত 

হইয়াছে, আর. ভট্রকাধ্যে, 

উদ্ধাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভর্তি- 

কাব্যের প্রণেতা-জ্রীধরৃন্থ : নয়েন্দ্র 

কর্তৃক, পালিত! বলভী নগরীতে এ 
কান্যথানি: রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া 

আপনার « পরিচয়. - দিতেছেন। বোধ 

9৫ পুর্বে বাকাপদীয়' প্রণ- 
এন, পুর্ধক  সুধীসমাজে লবাপ্রতিষ্ঠ 
নদের এই, জন্য. নিজের আর. 

[অধিক পরিচয় দিবার দরকার বিবেচনা! 
রা করেন, লাই 1 

ৃ পাওয়া, যায়না । 

আহাদশন ্ু 
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এই মীমাংসা 

তাহার 

বিবর্জভিতং 

বিতীয়, ভর্ভুহরি কোন্, টু 

| সময়ের লোক, তাহার কৌন প্রমাণ, 
| (ফিন্ত তিনি যেকালি-. 
|| সের: “নেক: উর্ধতন: ্ উবভৃতিয 

৬ একলা উরি জা পক পে জঞী। 

ন্ট রাখা হইয়া থাকিবেক। 

এ স্থলে বশ্বাইনিবাসী ডাক্তার ভাউ- || 

নঅপ্রহারণ' ইং, ূ / 

88৪8 পরচঞ্জওজউক ওক রককত ও। শত লা 

ডা ও অধস্তন, তনবিষয়ে তাহার রচন!ই || 

প্রকষ্ট প্রমাণ “স্বরূপ বিবেচিত হইতে || 
পারে। পরস্ত .তদ্রচিত কাব্যের নাম রঃ 

ভষ্ট্রি হইল কেন, তাহার প্রক্কৃত মীমাংসা |. 

করা ছুন্হ। বোঁধ, হয় কবির উপাধি 

ভট্ট ছিল, তন ৭ ত্রীহার কাব্যের নাম | র্ | 

দাজির আপপ্ডির উল্লেখ করা উচিত । |. 

তিনি বলেন “সচরাচর ভর্ত হরিকে বিক্র- | 

মাদিভ্যের ভ্রাতা বলিয়। নির্দেশ করা 

হয়! থাঁক্ষে; কিন্ত তাহ। 

কারণ বৈরাগাশতকের পঞ্চম কবিতা 

ভ্রমমাত্র । | 

বর্দিত: আছে যে উহার রচয়িতা এক জন |]. - 
প্রধান কবি, হিনি পুরস্কারের প্রতাশায় | 

কতিপয় রাজনভায় গমন করিয়াছিলেন, 

কিন্তু তথায় যখোচিত নব্র্ধনংনা! পাইয়া ] 
্ |. 

বিলক্ষণ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়'ছিলেন |” || 

আমরা এখন এ কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া 

] দিব স্থাহা হইলে পাঁঠকবর্গ ভাউদাজির 

আপত্তি ও আমাদের দ্বারা তাহার খণ্ডন: 

সহজে বুঝিতে পারিবেন । টি 

দত্রান্তং দেশ মনেকহূর্মবিষমং ্রাপ্তংন 

কিঞ্চিৎ ফল'ঃ তাক্ত জাতিকুলাভিমানমু: | 

চিতং দেবা কতা নিক্ষলা | ভুক্তং মান- |. 
'কাকাধৎ। |. 

তৃষ্চে ! ভূত্তপি পাপ-কর্- নিরতে" 'নাদ্যাপি | 
কূষাসি ॥+ অর্থাৎ “অনেক ছা্ম দেশ" || 

ভ্রমণ, করিয়াছি, কিস্তু তাহাতে: ফোন || 
(ফলো হয় নাই? জাতি কুলের সমু 
র চিত আভিমান পঞ্িজাগ; পূর্বক নিন 3. 

পরগৃহেষাশক্কয়া 
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| করিয়াছি। হা তৃষে পাপ.কর্মা-পরায়ণে ! 
; তুমি এখনও বন্ধমানা হইতৈছ, কিছুতেই 

1] তোমার পরিতৃপ্তি হয় না” এই কবি- 
তাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে 
ইহার রচয়িত! এক প্রধান কবি ছিলেন 

ও নিরর্থক অনেক রাজস ঠা পর্যাটন করি- 

[ যলছিলেন। বরং এরূপ বোধ হয়ঃ যে 

তিনি জীবিক! নির্বাহের জন্য নানা দেশ 

ভ্রমণ ও অনুচিত সেবা করিয়াছিলেন এবং 

| গরপ্রত্যাশী হইয়! কাল কাটাইয়াছিলেন। 

| সে যাহ! হউক;এই শতকত্রয়ে যত উত্তম- 

|| গুরুষীয়ক্রিয়া-বিশিষ্ট শ্লোক আছে) 
|| তৎসমুদ্রয়কে যদি গ্রন্থকারবিষয়ক বর্ণনা 
| বলিয়! ধরা যায়) তাহ] হষঈটলে তিনি এক 
[অদ্ভুত পদার্থ হইয়া পড়েন। পাঠক 
| বৈরাগা শতকের, ৩২ ,৩৩১৩৪) ৪১১৪২১৮৭) 

| ৮৯১৯৯ এই কয়েটি কবিতা তুলন। 
| করিয়। দেখুন), আমাদের কথার 

|] অর্থ হয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এ স্থলে 
| খুলিয়া! বল! ছাল, যে আমর! প্রথমে 

ণ্ এ ০০ ই ০ ১ শি নি 

_ রি সপ শপ পস্টি পাপা 8.2 সত 2 টা 
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শপ চা রি হু 

কা] নীতিশতকের দ্বিতীয় কবিতাটাকে ভর্তূ- 
চি হরি-বিষয়ক বিয়া বীর্ডন করিয়াছি, 
| তাহার প্রমাণ জন্তি। কিন্তু ভাউদ্াজী 
£ বৈরাগ্যশতকের. পঞ্চম কবিতার যে অর্থ 
ঘা করিতেছেন। তাহার কোন ঘনকূল তর্ক. ৮ 
বৃ নী বোখাইভেছেন . না। পা নু, ৪৮ জগ 810০0. দা 

দে _ ছররি। এট রঃ 
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এপডজ ৪৪৬৩, ০১ 

|| দেবা করিয়াছিঃ পরগৃহে কাকের ন্যায় 
শন্ধাকুল চিত্তে অপমানে অন্ন ভোজন 

তৎকৃত ব্যাথা গ্রহণ কে পারি 

লাম না। 2 ূ 
অধুনা আর. একটা আপত্তির ধ 

কর আবশ্যক বোধ হইতেছে। নীতিগত-: 

কের ৭* ্লোক অভিজ্ঞান পতুন্তলে। ২৭. 

শ্লোক ও অতিরিক্ত (ক)৭ শ্লোক গুদ্রা- | 
রাক্ষসে এবং বৈরাগাশতফের অতিরিক্ত 

(ক)৯ ক্লোক মৃচ্ছকটিকে প্রাপ্ত হওয়া | 
যায়। তাহার কারণ কি 7. তবে কি. ] 

তর্তহরি ু্তারাক্ষপকার বিশাখদত্তের পরে 

প্রা তৃতি হইয়ারিলেন? এই আশঙ্কা : 

নিরাদের জনা রাশীনাথ _ প্রিঘবক এই 

সরস উক্তি করিয়াছেন মনে ৭ সং: 

সাহিত্যভাগ্ডারে,অনেক "মুভ যিতঃ গ্রচ- 

লিত রহিয়াছে) তাহাতে পণ্ডিত সম্প, দায়ের 

মধো সকলেরই ' সমান অধিকার আগে | : 
এই জন্য & সকল কবিতা ভিন্ন ভিন্ন: 
কালের কাব্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে ; 
বিরোধের কোন অক্তাবনা নাই।%. 
আমরা উক্ত প্চিতবরের সম্পূর্ণ অন্মা- ৃ 

দন করি। কারণ .যে সকল, কবিতা |. 

গুলির কথ৷ উদ্লিবি ধু হইল, পাঠ করিলেই: 

প্রশ্ীতি হইবে .যে তৎসমস্তই সাধারণ 1 

সম্পত্তি, কেবল নিগার উপযোশী 

মহে। ১ চি 

রা ৪ 70859 ৪১ য্াজ। 



ৃ টা মাট্সিনি চাল" আলহ্টকে যে পত্র 

[| খানি লিখিযপ্িলেন তাহার মন নিয়ে 

সঃ গ্রকটিত হইল:- 

] ১৮২১ খু্টাবের কর্সোনণরো! ষড়যন্ত্র 

[; রাজকুমার চারশ আলগার্টের সা্ডি 
|| মিয়ার দিংহাননাধিরোহণে ইভালীর 

| অধিবাদীমাত্রেরই অন্তরে এই আশার 

সঞ্চার হইয়াছে--যে রাজকুমার ১৮২১ 

| যাকে এয কল প্রতিজ্ঞাপা শ আবদ্ধ 

|| হন এবং শতংকাল আসমগতা বশত: 

ৃ ,য দক্ল প্রতিজ্ঞা পালনে পরাউমুখ 

0 হন, এক্ষণে রাগসিঃহাননে আর হইডা 

| ম্মধশাই: সে. সকল প্রতিভা কার্ষে 

| পরিণত করিবেন : ইভালীর,অধিবাসীরা 

| আহ্লাদপুর্বক ইহ! বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত 

0 আছে-তিনি সেই সময় লহচরবৃন্দকে 

ৃ শক্রহস্তে সমর্পণ করিয়া যে গুরুতর ভ্রমে 

| [নিজের ইচ্ছা জনিত মাহ “ইউরোপে 

ৃ 1 নবীবনে প্রবর্তিত 'আপনার কাধ্য- 
0) শ্রগালী পর্যবেক্ষণ করিবার ক 
। আপনার উপর পতিত হম মাই রি ৬ 

1০ এত ৮:০৯ পাশা সপ শ পসপসিপািপাগ 

আধধ্যদর্শন । 
৩ 
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, , 

ন্যাইফিনি ও নব্য ইতালী। . |]. 

তৃতীয় প্রস্তাব 1 

] পঠিত হন তাহ! ' অবস্থাজনিত--. 

|| এমন হৃদ নাই. যাহার 'শিরাসমুহে 

আপনার দিংহাসনাধিরোহণ-সং বাদঃশ্রবণে |. 

রর বলতে কধিআোত প্রণাহিত হয়, 

নাই? ইউ রোপে আনন নেত্র নাই, যাহা | 

তা ০০2 তত পপ পতিত ৮25৮ ২ শিত গা 

সস উস প্পা/+ াাপ 

অগ্রহায়ণ ১২৮২। 

+ রাজন্! আপনার নম ধ-গীবন-ক্ে্র ; 

নষ্কটাপন্ন |. ্টীযপ এক্সণে ছুট দলে ]. 

জাতে | অধিৰার ও 

(তে ঘোরতর সমর উপদ্িত হইয়।ছে। 

এক দিকে রাজবুন্দ বহুদিণহইতে যে সকল |. 

অপিকার ও ক্ষমা উপভোগ করিয়। আলি 

তেছেন তাহা পরিশ্্যাগ করিতে অনি- 

চ্ছ'ক-_অন্যদিকে প্রজাসাধারণ, ঘে 

সকল প্রক্ৃতিদত্ত অধিকার সকল হইতে ] 
এত দিন বঞ্চিত ছিল, তাহাদিগের পুন. | 

রুদ্ধারে দৃঢ়-ন্কপ্প | তর্ক বিতর্কের সময় 
অতীত হইয়াছে। এক্ষপে--হয় সমর, | 
নয় ্রজাদিগের অধিকার প্রত্যর্ন_এই 
ছুই বিকল্পের মধ্যে যেটা ইচ্ছা আপনি || 
অবলম্বন করিতে পারেন। প্রজার! বরং ]. 

মরে প্রাণ বিসজ্জন করিবে, তথাপি, . 

একটারও পুরান পরাড ্  হবে ৃ . ্ 

না| 
ৃ 

রান! এক্ষণে হী পথ জাগার এ]. 

সম্মুখে উন্মুক্ত আছে। আপনি, ইচ্ছা ৃ  ৃ . 
করিলে বল ও ভয় প্রদর্শন দ্বারা গান: 1 -. 

| দিকে বরায়তত করিতে চেষ্টা করিতে || 

(পারেনঃ ইচ্ছা করিলে রার্থিত* অ খিকার 

- দকম | জারিগকে প্রদান পুরা ডাহা" বা 
সপ পিসি শিকল পিপি পাশপাশি শালা পাশ সাইন হত শি পিল পন 07 তি ২৯পলা উদ 

৫ ক্ষমতা ] রী 

কান প্রবগঞ্জ। ও স্থিচি প্রবণতা লয় চ্তু- 

তাহাদিগের প্রকৃতি অধিকার মকলে রে 



ি বা " গ্রহাযণ সহ, 

: ঢা | দিগের  অনুবর্থন করিতে পারেন ! রি 

টু প্রথম পথের, ।অন্থমরণে অপ্রংখা বিপদ -- 

| অসংখা বিদ্ব। রক্কের পরিরর্তে রক্ত-- 

[1 প্রজাদিগ্রের শরীর হতে এক বিন্দু 

] রক্তপাত করিবেন, কি তঙক্ষণাৎ -আপ- 

| নার. শরীর হইতে ছুই বিন্দু রক্ত 
4241 পতিত, হুইবে। এক জন প্রজার প্রাণ- 

বধ করিবেন, কি বড়মনত্রীষ্ক নিফোশিত 

| অশি প্রচণ্ডতর 'হঈয়া উঠ্ঠিবে। যদি 
দ্বিতীয় পথের অনুনরণ . করিতে চা”ন; 

0 তাহা হইলে-বিচারক ও শাসনকর্তার 

পরিবর্তন, করের যথাযথ নির্ধারণ ও বিনি- 

ঘোগ, দ্ওবিধির কাঠিনা সংঘমন, এবং 
|. শাননকার্ষের অতাচার নকল নিবারণ 

প্রন্ৃত্ঠি দ্বারা আপনার অভীষ্টপিদ্ধি হইবে 

এরূপ মনে করিবেন না। শামনপ্রণালী 

.অপরিবর্তনীয় ভিত্তির উপর সংনাস্ত 
না হঈলে, রাজা ও প্রজ। একটা ছশ্েদ্য 

সন্ধিস্থত্রে সম্বন্ধ না হইলে, রাজ্যের 
|| শামনকার্ধ্য প্রজাদিগের অলজ্ঘা ক্ষমতা ও 
ৃ অধিকার আছে স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত 

|| না করিলে--আপনার সে অভীষ্টপিদ্ধির 

| কোন আশা নাই। 

ঃ রাগ! অতঃপর প্রগাদ্দগের প্রতি 
ঠ সমপনার এরূপ বাবহার করিতে হইবে যা- 

০ হাতে; তাহারা আপনাদিগ কে স্বাধীন বলিয়া 
| মনে করে. আংশিক, সংস্কার যথেচ্ছা-, 
্ চারের অঙ্গ বলিয়া, বিখেটিত, হইবে। 
এ] মতদিন অযথাচারী রাজবর্শচারিদিগের 

“মধ্যে কে বোধী-ও.কে নির্দোষ তাহার 
শা নির্বাচনক্ষমতা রজাদিগের_ হস্তে সন্যাস্ত 

৮৯৮৭৬ বনপা তাত ত ৪৬, 

ন্ট নিও ও. নব্য লনী। 

বদ হাক প্রজা, সাধারণ | 

পে ওচিত্যানৌচিত্য নির্ঘর করি- 0] 
বার অধিকারে বঞ্চিত থাকিবে, ততদিন | 
'আন্মুপযুক্ত কর্মচারীর কর্মচ্যুতিতেও: প্রজা- 

দিগের হৃদয় প্রশান্ত হইবে ন!; তাহারা 
এরূপ কার্যাকে যথেচ্ছারের আর একটী 
অঙ্গ বলিয়া মনে করিবে। দণ্ডপ্রণালীর || 
অবৈষম্য ও বিচারের প্রকাশ্যতা-_ 

প্রজা-রঞ্নার্থ এই দুইটা বিষয় সরা ) 
অপরিহাধ্য। এ 

রাজন! অল্প ম্বাধিকার ত্যাগে জার | 

প্রজ্জাদিগকে প্রশান্ত করিতে পারিতেছেন ও 

না। মানবজাতির যে সকল প্ররৃতি- | . 

সিদ্ধ অধিকারে তাহারা এতদিন বঞ্চিত 

হয়৷ আনিতেছে, সেই সমস্তেরই পুনরু- 

দ্ধারসাধন এক্ষণে" তাহাদিগের জীবনের" || 
একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিনাছে। তাহারা ; 
রাজকীয় ন্বিধির অধ্বীন হইতে প্রস্তত ৷ 

আছে--কিন্ত তদ্ধিনিময়ে তাহারা ব্যক্তি- | 
গত ও জাতীয় স্বাধীনতা এবং জাতীয় | 

একতা চায়। ৃ 
বিচ্ছি্নাক্ষ: এবং উত্পীড়িত ; 
দিগের এক্ষণে জাতীয় নাম বা জাতীয় | 
অস্তিত্ব নাই। বিদেশীয়ের তাহা, | 

1 দিগকে দাসজাতি বলিয়া, পরিহাস ও. 

স্পা করিয়! থাকে।. তাহারা 'দেখিতে 

পায় যে স্বাধীন. দেশের লোক; এদেশ খু. 
দর্শন. করিতে, আমিয়/ই্ীবে মৃত মহাত্মা- | 

দিগের জগ্মতৃমি বিয়া, মির্দেশ করিয়া |. 
থাকে: ] 

তাহারা এক্ষণে. বিভক্ত, |. 

তাহা 1. 

তাহারা ঘারস্ব হলাহলে উদর | ' 
পরি করিয়াছে, আর তাহারা পায়ে, রর 



র  না--এক্ষণ তাহাদিগের দৃঢ় সক যে এ 

|| হলাহন তাহারা আর স্পর্শ করিবে না? 

স্বজন! ইতাঁলীর প্রদেশ মাত্রই যে 

0 জন্য অষ্টিয়ার বিরুদ্ধে অতুারথান করিলে 

[| সাহায্য, প্রাপ্ত হইবেন তাহা বোধ হয় 

আপনি অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। 

ৃ এই নৃতন পথ আপনার সম্মুখে উন্মুক্ত 

রহিয্নাছে। আপনি এই নূতন পথে অগ্র- 
সর হউন্-_প্রজাসাধারণের উপর নির্ভর 
করুন্-_দেখিবেন ফাম্ন বা আষ্টিয়। 

ঢ অপেক্ষা তাহারা আপনার অবিচলিত ও 
 অসন্দিগ্ধ মিত্রের কার্ধ্য করিবে। রাজন্! 

[| আমি যে রাজমুকুটের কথা বলিতেছি-- 

রা তাঁহ। পিড মন্টের মুকুট অপেক্ষা সহত্র 

] গণে উজ্জ্লতর ও মহত্তর | এই মুকুট 

[ ষে ব্যক্তির জাহম আছে, যে ব্যক্তি এই 

1. ভাব কার্যে পরিগত করিতে প্রা বিস- 
| নেও গ্রস্তত আছে, যে বাক্তির ধর্প 

| প্রতি এতদূর বলবতী যে সে এই মুকুট- 

শসা 

পেত 

1 মাদ্থারই শিরোভূষণ হইবে 1. 

“1 চে ্বারীনতান্সমরের অধিনায়ক না. 

| পা মাত্র, কখনই একেবারে বারি, 

ও ওধজ ৪৬ ৫9 ৬ ৮৮৮৭ কট ভগ ৮৯ জজ! 
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করিতে পারিবেন না। ূ 

| জীয় জাতির ললাটে ভাবী স্বাধীনতা রর 

|| অষ্টিয়ার বিদ্বেষী তাহা, বৌধ হয়, আপনার | লেখন কে খণ্ডন করে? «আপনি যন্জি। রঃ 

ও অবিদিতনাই । আপনিজাতীয় স্বাধীনতার 

যেইতালীর প্রদেশ মাত্রেরই সহানুভূতি ও |. 

0 মস্তকে ধারণ করার ভাব মনে আনিতে 

] সে উত্তর যাহাই'হউক,ইহা নিশ্চিত জানি-।] 

ৃ মণি হইতে সমুখিত কিরণমাল! নিজ [মহত্বম পুরুষ-_নয় ইতালীর শেষ, 'প্রজা-, 

পাপে ও অন্যাচারে সাজি করিরে না, 

.. এই মৃকুট-এই দেবছর্লভ সহট-সেই 

_রাঙগন্! আপনি, যদি এই ইতালীয় 

| হন, তাহা হইলে ইহাকে কিছুদিন মিলিত 
] উক্তিনিচয় সয়িবেশিত হয় ]. 

বিধাতা ইভা- 

অস্থি করিয়। রাখিযাছেন। বিখাতার ৰা 

ইহা না করেন, ন্লপরে করিবে) তাহারা | 
আপনার অভ, হা করিবে, অধিক [| 
কি আপনার বিরুদ্ধেও করিব।”।. | 

রাজন্ ! স্কাপনা'র সিংহাননাধিরোহণে |. 

সাধারণ আনন্দ ও দাধারণ উৎসাহ দেখিয়া | 
আপনি ভ্রান্ত হইবেন না। আপনি | 
অনুসন্ধান করিয়। দেখিবেন এই আনন্দ ও. 

এই উৎসাহের মূল কি? প্র্জাসাপারণ 
আপনাকে তাহাদিগের সমস্ত আঁশ! ও | 

সমস্ত উচ্দাভিলাষের প্রতিভূ্ রলিয়| মনে || 
করে এবং আপনার নাম স্মরণ মাত্র তাহা- 

দ্িগের মনে ১৮২৯ খৃষ্টানদের ষড়মন্ত্রী রাজ-| 
কুমারের কথা সমুদিত হয়। , | 

রাজন! আমি আঁপনাকে ভূতার্থ বিদিত 
করিলাম। স্বাধীনতাপক্ষপাঁতী প্রজা- | 

বুন্দ আপনার কার্য্যাবলীতে এই- পত্রের | 

উত্তর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়! রহিল |. 

বেন যে. ভরিষ্যৎ পুরুষ আপনাকে হম মা 

ভ্রোহী রাজা--বলিয়া! নির্দেশ. বন ৰা] 

এক্ষণে আপনার যথাভিরুচি 1... 

চাল্প আলবা্টের প্রতি বিরত: ]. 
এই পত্র খানি, ১৮৪৭. খৃষ্ঠাবে পারিসে: রর 

| পুবর্ষরিত। হয় সেই পত্র খানির গ্রথমে- ].. 
প্রকাশকের. প্রতি লেখকের. টা তত ্ রঃ 



অগ্রহাণ ৯২৮২ | 

| লিগুনঃ এপ্রিল ২৭) ১৮৪৭ | 

রঃ আশ! : | ৫ 
[১৮৩৯ খৃষ্টাবের শেষভাগে আমি 

চট আমার অন্থমতি প্রার্থন। করিয়্াছেন। 

রঃ - ফাছি বা যাহা কিছু প্রকাঁশ করিয়াছি, 

| তৎসমস্তই [পাধারণের সম্পত্তি । "যিনি 

|| সেই সমস্তের সদ্যবহার করিতে পারেন » 
.| তাহাতে আমার কোন আপতি নাই। 

“কিন্তু আমি.ইচ্ছ। করি না যে এই 

্ গৃহীত হয়। অনুগ্রহ পূর্বক এই বিষয়- 

0 আমি পরিতৃপ্ত হইব। 

]. “আমার দৃঢ় বিশ্বীন “যে রাজা 

[| প্রিন্স বা পোপ দ্বারা, কি বর্ত- 

মানে কি ভবিষ্যতে, ইতালীর 

| উদ্ধার সাধন হইবে না । 

_ইভানীকে উধৃত কয়া সামান্য রাজার 
এ] কাধ্য নহে। এপ: রাজার অদাঁধারণ 

| 7 শ্রতিভা চাই, নেপোলিয়নের ন্যায় তেনজ-. 
7 ্ বিণী কার্ধাগ্ররণতা চাই এবং অসামান্য 

ই] ধরপ্রবণতা চাই।, অদাধারণ প্রতিড়ী_. 
ঠ যদ, ৷ এই গুরুতর ব্যাপারের ভাব মনে 

। পা চাল আযালবার্টকে যে পত্র খানি 

সঃ | লিখি, তাহারা পুনমু্রাঙ্কনের জন
্য আপনি 

] তদুত্বরে ।আমি ।এই মাত্র বলিতেছি-_যে 

| সেই সময় হইতে আমি যাহা কিছু লিখি- 

ইচ্ছা করেন; তিনিই যে কোনও প্রকারে 

1 অন্থমোদন, পরামর্শ: বাঁ উপদেশবূপে 

টীতে সাবধান হইবেন, তাহা "হইলেই 

1] - *ইতালীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকলকে 
1] একত্রিত করা, বিদেশীয় অধীনত| হইতে 

৮. ১ 8৮ ৮ রা ॥ পি রর ৯ " 

৮ । এ ঃ 2 রা ঃ 

টা র , পু 

টা ্ৈ ও নব্য ই? | 
শর দু হএকওর$জ 87 ভাজা সিটি পাপা পন চপ গস ম৮১০৮৬০৪এড৪৪৪৪৪৬৪৬৪৬রকজউক৪৪ক ৪৪ ও উদিত ৪৬ ৫ ৪৫৪ ৪৪জভন ৪৪৪৩৩ জত8৪ 

অষ্কিত কারতে, গারা যায়--যাদ নারাজ জয্- | 
লাভের সহিত নিবার্ধাকপে' সংশ্লিষ্ট]. 
কর্তব্য, নিচয়ের জ্ঞান উপলদ্ধি করিতে / 

পার! যায়। 

তেজস্থিনী 
গুরুতর কার্ধোর অনিবারধয সহচর 

বিপদ পরম্পরার সম্মথীন হইবার জন্য 

ইহার প্রয়োজন নহে,_কারণ প্রতিভা- 
সম্পন্ন ব্যক্তিরঃনিকট সে বিপদের 

 নেপোলিয়নের ন্যায় 

সংখ্যা অতি অল্পই হইবে ;_-কিস্তু স্ব. 

প্রকার পারিবারিক বন্ধন ও সর্বপ্রকার 

জনা,_রাজকীয় 

জীবনের যে দকল অভ্যাস ও আঁবশ্- 

কতা প্রজাদিগের অভ্যাস ও আবশ্যকতা. 
হইতে ম্বতন্ত্র ও দূরবিক্ষিপ্ত ভাহাদিগের , 
মূলোঁৎপাটনের জ্বনা,--ধূর্ভ ও ভীত মন্ত্ি. 

দলের বাকৃজাল ও কুট মন্ত্রজাল হইতে . 
অসামান্য: ঞ 

র্শাপ্রবণতা যদ, ৷ ইচ্ছাপূর্বক এ্রতা- | 
বৎকালতুক্ত অধিকাঁর-নিচয়ের অন্ততঃ: 

কিয়দংশও পরিত্্যগ করিতে পারা। 
যায়। প্রজাদিগের অধিকার প্রজাদিগকে ||. 
ফিরাইয়া না দিলে তাঁহারা সমরে ধন ও] 
প্রাণ বিসর্জন করিতে কখনই খত | 

সন্ধিবন্ধনা ছেদনের 

আত্মরক্ষা করিবার জন্য। 

ইহ্বে না। 

*যে কল মহীপাল ও এক্ষণে পৃথিবী! 
শাদন করিতেছেন, তীলদিগের কেহই. 
এ সমস্ত গুণের আধার ন্হেন টাহাদিগের রা 
শিক্ষা, ভহাদিগের স্বভাব, এবং প্রজা- | 
দিগ্রে প্রতি সা হাদিগের প্রককতিমিনধ: |. 

€ ধিধদ-্াানগকে এ মনত রাঝোন / ্  

_ কাধ্যপ্রবণতা--সন্বপ্লিত 

স্পা পপ 



্ রি ২ পপ বউ সন 

মিনি ' ১, 25111815521 815 15 85৮৮ 
& ট 88:8৯. রঃ 

1 ৩ ৪৬ ০ নর পিন রা 

। 
। 

পক ৬৯৭০৮ খারা ক 

| চিত ২ সপে নে চিরবর্চিত করিয়া রাধিরাহে। 

| যুব বিধাতা প্রজাদিগের সুন্মুথে স্বাধীন- 
ও তাঁর পথ. উন্মুক্ত করিবার জন্য_- 

| রাজাদিগকে এ . সমস্ত, রাজোচিত 
গণ হৃষিত করেন নাই। যখন, আমি 
| রাজা চাল'সকে পত্র খানি লিখি তখনও 
| আমার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও 
| সেইনুপ বিশ্বাপ আছে। 

আলবার্ট যখন. সিংহাসনে. আরো- 

] হণ. করেন, তখন, তাহার পূর্ণ যৌবন 
৯৮২১ খৃষ্টানদের গভীরতর প্রতিজ্ঞা সকল 

তখনও তীহা'র স্মৃতিতে দেদীপামান,-_ 

|| বিদ্ো হী প্রজাবৃন্দের আর্তনাদ তখনও 

শশা 

|| সাঁধারণকে অষ্টিয়ার দাসতবশৃঙ্খল হইতে 

॥ উন্মাক্ত করিবেন এই আশায় ও উৎসাহে 

 প্রজাদিগের যে হৃদয়তত্ত্রী এক দিন 

বাজিয়া উঠিয়াছিল--তাহার প্রতিঘাতে 

| তখনও, ভুদীয় হৃদয়তন্ত্রী 'তাডামান | 

0 ও. ইচ্ছা কি, তাহা জানিলেন না_-ইহা- 

কি, তাহা বুনিলেন না। 

০ নির্মিত করিয়াছিল, আমি 

0 তাহার নিকট ₹ তাহ! .বিদ্রিত করিয়াছিলাম, |. 

1 ॥ মা ড়: সে. সৌধ িশ্বাণে আমার টা 

অংশ ছিল না 

দন । 1; 
০০ £ 

চাল 

] তাহার শ্রতিতে বিরবাজমান,- তিনি প্রজা", 

] ইহাতেও তিনি  ইতালী়দিগের অভাব 

তেও. তিনি গ্রজাদিগের প্রতি কর্তব্য 

রি 'ইতালীয়বেরা তাহার উপর য়ে প্রকাণ্ড | 

বা ্ 

অগা সৎ 1. 

৭০৪৬ ৬৯ চবির ও এ কত রি 
০৬ পাবাশ ওনার 

1. $ ক - [অধিনায়ক জে পি 

দি তছেন' এবং নিয়মতন্্র রাজত্বের পক্ষ- 

কস্ডিভ্ত। জহর 

পর-যে মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, 

জানিতে পারিয়াছেন যে 

তহাদিগের সমস্ত ন্ট 

করিতোছ। 

৫৫৪ দুপা... 

রর তা] 

পাতী বলিয়া আ পন্নাদিগের গৌরব, করিতে" | 
ছেন-.তীহারা অন্ততঃদ্বুঝিতে পারিবেন ] 
যে তাহাদিগের : এই দল: নৃতন: দল থু 
নহে__যোড়শ তুর পুর্বে ইন্চালীয়দিগের ]. 

[ মধ্যে যে জাতীয় দলা সংস্থাপিত হয় ইসা 
তাহার প্রতিবিশ্ব মাত্র; এবং তাহারা-যে. 

মত নৃতন বলিয়া জগতে ঘোষণা করিতে-. 
ছেন সে মত নেই জাতীয় দলের মন্ডের | 
ছায়া মাত্র? জাতীয় দল অনেক বৎসরের || 
প্লবঞ্চনার পর--দমজ্র ভ্রাতৃরূধির পতনের | 

| আপনার .. র | 

জোসেফ, ্ ট, খন ৭ 

ইহা সেই মতের অনুকরণ ||. 
মাত্র। ইতালীয়ের৷ অদংখ্য বিপদপাতের |. 
পর,--বহুদিনের পরীক্ষার পর,--এই সত্য | 

সমস্ত ভরসা ভীহাদিগের নিজের || 
উপর ও ঈশ্বরের উপর. ির্ভর | 

চালদ জীন প্রতি বিখিত। গর র্ . 
খানি রব প্রথমে মা লিদে গ্ররাশিত ]. 

রা জারডি নিয়ার- যেতে অধিবামীকে 
- ৫ আপনি যদি মািধিত নেই প্র খানি ৃ 
রর ] ্ প্রকাশিত করেন্ত তাহা. হইবেন] 
0 ফান্সে ্ াহারা 'আপনাদিখকে। নবদলের 

1) ৬ ৮ ই 5 ও ৮০ রা 

এ. এ ৮ জপ রর 1. 



ক ডাকের, চিঠী. খোলার পদ্ধতি, 

বি 

টি 

রা অগ্রহায়ণ ক  ্থ 
পরী র্ [ টা জিমি নাম: চিলিতে, ছি এক 

[এক খর ডাকযোগে তাহারিগের নিরুট 

| প্রেরিত হল | বর্তমান সময়ের নায় 

তখন 

] মাধারণ: নিয়মে পরিগত হয় নাই । তথা প 

ৃ ৰ কি. গ্রকারে ইহার ট চারিটী গুপ্ত মুদ্রা 

় ্ [কক সম্পাদিত হইল । এইকূপে অনতি. 

| । ৃ কাল মধ্োই: ইহা ইউরোপের সর্দবত্র 

| প্রচারিত হইল । রাজা চাল ইহার এক 
|| খণ্ড প্রাপ্ত হইলেন এবং পাঠও করিলেন। 
|. অমনি গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক সার্ডিনিয়ার 

| নীমান্তিত কর্মচারিগণের গতি এই সাক 
| লার জারী হইল যে--মাটদিনি নামক 

|| প্রবেশ করিতে উদানত হয়, তাহা হইলে 
ভাঁহাকে যেন তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা 

| হর।, 
. শযাহা, হউক এই পঞ্র প্রচারিত হলে, 

[| ইতালীর যুবকসম্প্রদায় উত্নাহে মাতিয়া 

|] উঠিলেন | ম্যাট সিনি মার্সেলিসে বসিয়! 

| ইতার্দীর একতা-দমর্থক যে স্বর মুখ হইতে 
| সা করিলেন, সেই স্বরের প্রতি- 

] যাতে, ইতালীর মুবকসমপ্রদায়ের নিদ্রিত 

[খরা জদয়ত্ী বাজিয়া উঠিল এবং রা 
বাদ্য তাহাদিগের সবদয়ের নিদ্রিত রা'অন-. 

|| হত হয়াবেগের অতিগয় গ্রাবল্য হইয় 
শু (উঠিল।, ম্যাটসিনি, শ্রই ভাবী গুভনচনা | 
| (সাহলাদে শিরোধার্ধয করিলেন। মাটিসি- 
1? ূ নর 'জযযাহসিষজা? এই শরশ্ম টং 

ঢ. ঠা ও রঃ যুগে গে সানীর কিঃ 

মাটি, সিমি ৪ নব্য ইতালী। । 

গণের মুখ হইতে উন্তালীর: ভা এল] ূ  
চক ভবিষাদ্ধীণী সমুদগীরিত ছ্ রাষ্ে, র্. 

তথাপি..বর্তমান রাগমন্্রণা বিষের ঈ | 
হাকে কার্ধ্য বিষয়িণী রাঙ্জনীতির অন্ততূক্কি; 
বলিয়া মনে কবেন মা এবং ইহাকেঅস্ব- ৰ : 

প্রলাপার উক্তি বলির উপহাস করিযা। থা- ]. 

কেন) ইহাকে কার্ষো পরিণত করিলেও কর ৃ 

যাতে পারে. উহা তাহারা স্বপ্নেও ভ্রাবেন ্  
না। ইভালীর স্বাবীন প্রদেশ সকলকে ] 
এক সন্ধিস্থত্রে সন্বদ্ধ, করা ভিন্ন অন্য || 
কোন একতার ভাব স্রাহাণ! মনে ধারণা রর 
করিতে পারেন না। ৃ 

তাহাদিগের চিন্তা ধ্ক্তিগত বাবীনত 

লঈয়া% যতদূর ব্যাপৃত ছিল, জাতীর ] 
স্বাধীনতা লয় তুর বাাপৃত ছিল না। | 
কিন্তু যে দেশ স্তাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা] 
করিতে অসমর্থ, পে দেশে বাক্তিগত ৃ  | 

স্বাধীনতা কিরূপে সংরক্ষিত হইতে পারে ৰা. 

যাহাহউক ইঈভালীর, প্রজাসাধারগ-_ 
চার্লস আ্যাল.বার্ট সঙ্থন্ধ যে সকল ভ্রমে” | 

পতিত হন, তীয় রাজত্বের প্রথম; কার্য |. 

দ্বারাই সে সকল ভ্রমের অপনয়ন হয়। |. 
যে মকল লোক ১৮২১: খুঃ তহুস্াবিত; রর 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে নির্বাসিত . 
হন, চাল? স রাছসিং হাসনে আরোহণ ক র | 

রিয়া তীহা্দিগের স্বদেশে গল্লানগন আর- . 

শ্যক বলিগা মনে করিলেন না তাঙগা: 

দিগের মধিকাংশই বোধ হয় তৎগ্ররোচনা | 
বাতীত: কখন এ মড়যনত্রেবিপ্ত; হইতেন |. 

: না, ডাহাদিগের যধো কতকগুলি আবার |. 
চলেই প্রি সহচর: ছিলেন, “তথাপি: রি 

৩৪৭]. 



এ গু চিহ্ন ঈতালীর ভাবী স্বাধীনতা৷ স্থচক 

1] দিগের নিকট হুইতে শপথ গৃহীত হইত ও 

. ৩৪৮ 

৮ ভাহাদিগের। দেশে প্রন্যানন বিয়ে 

. ছু চাল ্ একবারও ভাবিলেন না। 

]. মাসি ন এ ঘটনানিচগের অস্তনি্ছিত 

৭ গ্ঢ তত্ব বুঝিতে পারিলেন।' এই সকল 

| | তাহাও তিনি বুঝিলেন। তিনি কার্ষ্য 

এ প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে চতুর্দিক্স ঘটনা- | 

|| বলীর প্রতি 'সাবধান দৃষ্টি নিক্ষেপ করি- 

| লেন এ এবং কি প্রণালীতে কার্যযারস্ত করি- 

ৃ তে হইবে ত্ধিষয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন 

| হুইলেন। 
| .. এই সময় কারে? বিযাঙ্কো_ব' হার 

সহিত মাটসিনি তৎকালে মার্সেলিসে 

. ও] ষহবাদ করিতেছিলেন-_আযপোফেলিমি- 
| লিস () নামক একটা গুপ্ত সমাজের 

| অস্তিত্বের বিষয় ম্যাট'সিনিকে বিদিত ক- 

|| রিলেন। ইহাকে একপ্রকার সৈনিক 

ৃ দভাঁও বল! যাইতে পারে। ইহার সভ্য- 

রর ৃ তাহাদিগকে পরস্পর-পরিচায়ক সাঙ্কেতিক 

1] পদ ও পদের ত্রমারোহণও প্রচলিত ছিল; 
] এবং ই্থাদিগের মধ্য এরূপ কঠিন শাসন 
| শ্রচলিত ছিল. যে, সে কঠিন শারনে, 

শু কিন্ত যাটিসিনির সমাবন্ধনের রউদ্্য 
স্বতন্র। স্থুিক্ষা বিধান ও. _বিদ্রাহের। 

0৪) 

| দন 1. 
৪8৬৬৪ ঠদিতি নী উড ও উড 8৯৫৪ ৪৪৪$৬৩। 

ৰ চ্ষি প্রদত্ত হইত ইহণদিগের মধ্যে 

| হদরের উৎসাহ ও একাগ্রতার উৎ্দ 
রা পর্স্তও বিশু হইয়া যাইত| অধিকত্ত 

. এইঃ মাজ কোন সুদৃঢ় নৈতিক এ গ্রদেশ, শুলির- খন্ড 

৮৭ ; | উপর সংস্থাপিত ছিলি না), | করাই--ইতালীয় সাধারণের একাজ] 
উদ্দেশ্য ছির। সময ইতালীকে এক: 

| শীদনের অহন, করা, সমস্ত ইত্তানীকে 

[এক ক্ষ রণালীত দীক্ষিত করা সমস্ত এ পাপী দা টিপা 

287900011851117098, | 

অধহাহণ ৯ সি. 

৬৪৪৪৯৯৯৯৮৯৬ ৪৬৯৪৪৭। পপ সে 

বী বপন-এ এটিই হার সমাঙ্গ- 
বন্ধনের উদ্দেশা ছিল। । চিন্তা ও কারোর 

সামঞসা বিধানই তাহার প্রধলতর হাগত 

ভাবের বিষয় ছিলি | বিশেষতঃ কেজ্রোখ ৷ 

বিদ্রোহের পতনে তাহার মনে এই দৃঢ় সং 

সকার জনিয়াহির্ে যেসকল সমাজদ্বারা : 

সেই বিদ্রোইনিয়মিত ও. সধগলিত হম্া- 

ছিল সে সকলের মধ্যে অবশ্যই সছীবতার || 
পূর্ণ অভাব বর্তমান ছিল। এই জন্য তিনি! 

ন্তন লোক লইয়া তাহার সমাজ গঠিত. 

করিবেন স্থির ক্রলেন। এ 

ইতালীকে স্বাধীন করা তাহার সমাজ-. | 

বন্ধনের এক মাত্র উদ্দেশ্য নহে | কিন্ত 

ইতালীর মহত্ব: ক্ষমতা] পরিবর্ধিত করা: 

_ইতালীকে তাহার অতী কীর্তি-নিচ- 

য়ের উপযোগিনী কর! এবং ইতালীর হদয়ে ] 

তাহার ভাবী কর্তব্যমিচয়ের ভাব দৃ়রূপে. 
অঙ্কিত করা--তাহার সমাজবন্ধনের ৰ 

প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ছর্ভাগ্ | 

বশতঃ ম্যাটসিনির এই উচ্চতম মত* 

নাসা 

সকল ইতালীর তৎকাল-প্রচলিত সীধারণ 

মত-সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল 1 
ইতালী মকল বিষয়ে ফাপ্দের | 

চাহিয়া থাকিত। ইতালীয় স্বতন্ত্র স্বতত্ত্র] 
প্রদেশ গুলিকে অধীনতার পুল হইতে | 

উন্মুক্ত করা এবং ইতানীর, তন বত! 

বে. অবনতি ] | 



[ অয ১২৮২ | 

তে শিপ হি দি সপন নত জজ! এপ ০৫৩০ ৯৭৬৪৯তউডজকক 

নিক; এক তিক, ভিত্তির উপর 

সংস্থাপিত বরা, সমস্ত ইতালীকে এক 

| জাতিতে পরিণত করা-_এ সমস্ত ইতালীয় 
সাধারণের, বুদ্ধি ও চিন্তার অভীত ছিল। 

ইহাদিগের কোন উচ্চ নৈতিক আদর্শ ছিল 
| না.। অধিক ফি বর্তমান অসহ্য ক্লেশরাশি 

(হইতে পরিত্রাণ পাঈবার জন্য তাহারা যে 

. [কোনপ্রকার শাসনপ্রণালীর এবং যে 

0 কোন ও লোকের অধীন হইতে প্রস্তত 
॥ ছিল। | 

 ইঙ্তালী যে পর-দাহাযা নিরগেকগ হইয়া 
স্বয়ং স্বাধীনতা-সমরে অবতীর্ণ হইতে 

| সমর্থ_এ তাব কেবল ম্যাট সিনিরই অ. 

স্তরে সর্বপ্রথমে আবিভূতি হয়। ম্যাট সি- 

' | নির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল যে___ 
| আত্ব-নির্ভর-পর না হইলে 
(কোন জাতিই স্বাধীন হইতে 
পারে না। 4 শর 

এই বিশ্বামের বশবর্তী হইয়! তিনি 
ফরাশি গবর্ণমেণ্টের জঘন্য অনুবর্তিতা 

| হইতে শ্বদ্দেশকে উন্মুক্ত করিবার জম্য 

্ তি হইলেম। 
' মাটিসিনি আনিতেন, যে--ইভালীয় 
বার 'অধিষ্ঠান্রী দেবতা ্ বার্থপরতাকে 

-  সিংহাসবছাত : করিয়। সেই (সিংহাসনে 
১] পনিরভিসন্ধি আত্মত্যাগ” * দেবের মুর্তি 

এ] শতিিত, সহি না পারল ত্তীহার 
তু (সহরনিতধির আশা 'নাই। 
ন্ (ভিন বাকের ৫ যে মাধ ত্যাগ 
ৃ .(ত ক) বা জা 

ম্যাট্সিনি ও নব্য ইতালী। 
*ধদিসি৬৯এ কউ কক জজ ত। বালিাহিসাাক ৮৯৬৬! কক পক টা 

2 রি এ 

. ॥ 

১০৫ 18. ৪ ও .॥ 

॥ 
। | 

রণ ৯ 
ছি পক দত ৪২৩ প কপট হাত ০ ৭ 

ব্যতি উরেকে উধালীদে কখনই বিজয়. | 
মার্গে অগ্রসর হইতে পারিবে, না । 2 
তিমি জানিষ্ছেন যে অবিচ্ছিন্ন আত্মতাগ |. 
ব্যতিরেকে ইতালীয়েরা বিজয়ী হইয়া] 

বছদিন আত্মগৌরব রক্ষণে সমর্থ | 
হইবে ন1। এ ]. 

কার্কোন্যারিজম, দম্পদায় ্ াঠ সিনির ]. 

নিকট এই সকল গুরুতর উদ্দেশা সাধ- : 

নের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ষলিয়া। ্ রস্তীত ূ  

হইল। অষ্টাদশ লুই এবং দশম চাপ [| 
সের রাজত্ব কালে ফ্যান প্রতিঠিত সযারশী ]. 
সমাজের 1 ন্যায়, ইহার লক্ষ্য এত অনি- ] 
দিষ্ট ছিল যে তাহা কার্ষেয পরিণত করা ] 
স্থকঠিন। অটল বিশ্বাস ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য; 
ব্যতিরেকে কখনই একতা স্পাদিত হয় || 

না, এবং একতা ব্যতিরেকেও কখম ] 

মহতী অবদান-পরম্পরা সংসাধিত হইতে ]. 
পারে না। " ৫ ]] 

যৎকালে ছুর্দাস্ত নেগোলিযন ইউ. | 
রোপের তম্মরাশির উপর প্রকাণ্ড একতা. 

সৌধ নির্মাণ করেন, ষৎ কালে ইউরোপে ]. 
এক দিকে ভাবী গুতের : ব্লবতী, |. 

আশা! যুবক. স্বয়কে এবং অন্য. দিকে: | 

ছর্দমনীয়্ সর্বগ্রাসকরী বৃত্তি' বৃ সৈমিক-. ৰা 
ঘদয়কে আন্দোলিত করিহেছিল, যা 
কালে এক দিকে প্রন্ধারা দূর হইতে: এক ] 
অভূতপূর্ব ভাবী রাজোর: মোহন ুর্তির |] 
ছায়! মাত্র অবলোকন করিয়া আনন্দে |. 
পুলকিত হইতেছিল . চন অন্যদিকে: . 
গবর্ণষে্ট অভীত । 'ঘটনাঁবলীর নিদর্শন |. 

নি 4৮9 888০809%- ও 
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ও 

] পুরাবিকূত করিতে চেষ্টা করিতেছিল, 

| সেই, কালে_ -সেউ | 
] মত মকলের পু 

] ন্যারিজম, সম্পদায়ের উৎপত্তি হয় | কোন 

| নির্দিষ্ট লক্ষোর অভাবহেতু পূর্বোক্ত সকল 

] প্রকার 
হল) এ এবং ষে ভীষণ তযোরাশি তত" 

] কালে ইউরোপ , আচ্ছন্ন করিয়াছিল, 

! তাহার অভাস্তরে ইহার প্রকৃত অবয়ব 

|| অতি অশ্প্টর্ূপেই. উপলব্ধ হতে 
ৃ লাগিল। পা 

|| যতদিন কার্কোন্যারিজম. সঙ্্রদায়কে 
ৃ নেপো লিয়নের বিরুদ্ধে, প্রযুক্ত করা সম্তব- 

[পর ছিল, ত তত্দদিন ইহা সিপিলির রাজ- 
[| গণের আদর ও সাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।* 

| কার্কবোন্যারিজম, দেশীয় লোকর মনকে 
র্ রা ০০০৪০৫০০8 চিনির সির 

মি. কার্ক্োন্যারিজম্ 
গুলিশমী মাঘে লা ও কাজা মিউরাটের 

হন।, 

নর ন্যা শর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং 

রব] সে. প্রার্থনা গ্রাহা হয়।. লর্ড বেণ্টিকের 

৯৮ সপ পপি সপ্ত 

। ৩৫০ চা ক ক রাদশন। 
পপপপপসপাগপাানপপপপপপপ হ €ঞ্তাকগখদী, দা । ধন ॥ ং 

পাটানি র
া নকল পতল ৮৪৪৪ হতরর গজ তত জরা জ 

ক 

ছা দেখাইয়া পর্বপ্রচলিত স্যাচার, সকল; প্রত, লক্ষের অনুসরণ হইতে বিরত . 
[ রাখিয়াছিল। যদিও রান্রগণ কতৃর ক প্রা, া 

পরস্পরবিরোধী 

সংঘর্ষ কালেই-কার্কো-: 

লোকই'এ “এট সম্প্রদায়ের অন্তু ক্ত কত ॥ 

হইতেই অধিনায়ক সকণ, মনোনীত 

বৃহৎ বিপ্লব সঞ্চল প্রজাবুন্দ বাতিরেকে 

|| এই সামান্য উদ্দেশ্যে ব্যাগৃত থাকিয়], 

£ ১০১৯ টা দোষ এই ছিল যে ইহা সম্পরদায়স্থ ব্ক্তি- 

করিতে হয় তাহাই শিখাত) কি 

কি্ূপে সেই স্থলে নর মৌধ, নির্মাণ, ্ 
(করিতে হয় তাহা শিখাইত, না... 

1  যছে,, অর্ধ প্রথমে লিসিলি রাজ্যেই 

]: শর হয়। অন্তিকাল মধ্যে অধি- 
| ংশ. রাজবশ্চারীই, ইহার অন্তভূক্তি | 

দি. £ কিন্তু ৯৮১৪, খ্য ইহ | মিউরাট, 

| কতৃক প্রতিষিদ্ধ হইয়া, রঙা ফার্ডি। 

চি নিক্টও ইহা এইরূপ অনুগ্রহ প্রান্ত হয়। 

এ পরে যখন নেপোলিয়নের অত্যাচার, নিবা- 

]. রিস্ হইয়া, পুর প্রকার শাসনপ্রীগালী 

| | এরিক, ছা , তখন, আর, রায়ের , 1 উৎপীদ্ধি 

অগ্রার়ণ ১২৮২। ] ৭ 

রিত হইয়া ইহা রাজ কীয় উপাপনা পার রা 

ত্যাগ পূর্বক প্রকৃত ৃ ্তি ধারণ করিয়াছিল, ৷ |. 

তথাপি ইহা, অনুজ ূর্কোর কতক- 
গুলি অভ্যানের ন্গুসরণ করিত। এই হু 

সম্প, দায়ের আর একটা সাং ঘাতিক দো 

এই ছিল যে ইহা সমাজের উচ্চ তম শ্রেণী || 

করিত। ইহার এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে 

ইতালীর উদ্ধার উচ্চশ্রেণী. দ্বারাই ফংসা- | 

ধিত হইবে | ইহারা জানিতেন না যে 

আর কাহারও দ্বারা সংস।ধিত হইতে 

পারে না। অনেক রাজনৈতিক সমাঞ্জেই 

এই ভগ়ঙ্কর ভ্রম অদ্যাপিও প্রচলিত 

রহিয়াছে। | 

কার্কোন্যারিজমের আর একটা প্রধান 

দিগকে সমাজ সৌধের কিরূপে ু লাকর্ষণ ৃ 

এই সম্প্রদায়ের অধিনায়কের! বিল | 
ূ যে যদিও জাতীয় স্বাধীনতা বিষয়ে সমস্ত 
ইতালীয়েরাই একবাঁক্য? তথাপি জাতীয় | 

এক] বিষয়ে উাহাদিগের মধ্যে গুরুতর |. 
মতভেদ আঁছে; এবং বাঁক্তিগত স্বাবীনতা |. 

উদ ইহার, অস্তিত্বের প্রয়োজন রহিল 1. 

না রি সেই অবধিই ইহ! নানা চুন । ্ 

হই লরি?) টি 
মাসি 



১৭ 15:১788৭7 
হস 78 15 -। ০৭ 
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হি এ 

ও ৭ রর 

ম্যাট [নি ও ও নব্য যা ইজনী- 

শা - এপি পিটিটিলীত 
1১০ ১১৩১১] 

রি ]. েরহারণ, ১৮ 1. 

ৃ তে পিল । না অবশেষে এক 
|| মধাগর করল করিজেন। হারা তীহা- 
| পির পাকার উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 

| গুজালিয় স্থানীনতা-_এ. উভয় অন্ধিত 

] কছিবেন 1. কিছ দবাস্কিগন্ স্বাধীলতা 

| কাকে বলে এারং কি উপায়েই বাঁ তাহা 
| প্রান্ত ওয়! ফ্াইতে পায়ে, তাহ! তাহার! 

| ম্পষ্াক্ষরে নির্দেশ করিলেন না; ফেবল 

"1 এই মাধ. বলিলেন: ষে ভবিধাতে যখন 
|| আবশাক হইবে তখন দেশের ই চ্চশ্রেণীস্থ 
| লোকেরাই তাহার মীমাংসা করিবেন । 

|. এইরূপে তীহার। জাতীয় একতা * শক, 

যা. 

! ন। ইত্রাপীর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ সকল, 

] এক শাসনের অধীন হইবে ইতালীর 

| থি্ছ্ আদেশ (সক এক সন্ধির 

[| পরম্পর যশ: ইবে,_তীয় মিলন 
র | শবে এই রঃ অর্থই: ধা্টতে পারে। 
* - সারা £ বিধয়ে খই মন্দা কোন, 

8 কথাই উল্লেখ কয়েন নাই।. সব], এক্সপ 

| | অপ্পইাযে টায়. রেখ, িয়াছেন 
1. আহা হইতে, প্রযোরম, মনত, বিডি 

| বিজিত অধ মাক হইতে গায়ে।. . 
ছা গাদা 
১৮ 1. 8013 

টি, উজ রা 7 ঠক), টি 

বা টন ১ £ ৮.8, বগা 

| দিগ্লের শ্রজা সাধারণের উপুর. স্বাদ 

এইজপে কার্সোনারিজম,. একতাবধ | 
কার্ষো প্রৃত্ হইয়াও, তৎকালে সাধারণ | 

যন যেসকল রন্দেছের ও. র্গের আন্দো- | ] 
বন হইতেছিল £ সে রকল হের জোন | 
উৎকৃষ্ট মীমাংসা বা. রে. সকল শের | 
কোন. .সৃন্তোয়দনক . উত্তর. মিল্, না1] 

যাহাদিগ্রকে (বিপদ নে, আহ্বান রি | 
তেছে, -যাহাদিগের মিকট, হইতে ্  নিধি] 
সাহাযা গ্রার্থন। করিতেছে। আছাদি গের | ] 
নিক্ষটও  ভবিষাৎ রা প্রানীর: কোন | | 
বিবরণ প্রকাশ করিল ন11.... ... ] | 
সকল শ্রেণীর, লোকই ই, সঙ ]. 
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দেখিয়া" ঘপতিরা, লন ধাক্তিগিগ। 

অবিলন্ষে ক নাতে ৷ অবতারিভ করিতে: 

রা 

কার্যো তাহারা হবয়ং অসমর্থ হইয়া এক, 

জন অধিনায়ফের-এক জন রা্গায়--. 
অন্যেণ করিতে লাগিলেন। . এই, দিন! 

হঈতেই কার্কোনারিজমের, পতন আর্ত ] 

হইল-_এই দিন হতেই কার্কোমারিলম্ | | 

কটা ্বতন্ত্র সম্প দায়ে পরিণত হইল 1 ন্ | 
| জট 1: | | 

« ২ ও টুরি 

নিত. উজ শেখর ৮ পানি 

[ব্ফিতে পরীর মম জর রত হ হল বে রী 
[ একেবারে র্বাকেং উদ্ধিয়াছে লাখে... 

একেরে ধরতে গেলে সহত্রটা দংশেরে, 

[গং গৃহ ৈষ
 ধানে: টা ধা 

ঘর 

 সকলি ত চারিদিকে: সৈই
 ভাত ছেরে, ] 

ভবে কেন ছাহেব, রিষবোধ, জান: 

[মানবের সুখ কেব বাড়ায় বে
. 

ছেরিতে তাদের বে
 মর রে 

রে 
রঃ | 
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অন্থুশংস। রা মারিলি তুই ্ফুটস্ত কোরকে, রে! 
|| দারুণ পাষাণ জায়ে দিলি ফেলি এ হৃদয়ে 
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|| মগ শীষন চির-হুখ-তোগ তরে রে! 
রর | যাবি তে এরে বল কি ফল পাইতে রে? 

| | রত শোকানলে, মন প্রাণ সদ! জলে, 
| কোখাছদে শান্তি? লৌক-উপভার মাত্র রে? 
| ছষ' গে স্থখোদয়, কতু নয় কতু নয়, 

র্ 

|| হুলাতে নির্বধে ইহা হয়েছে কল্পিত রে 
রি গভীর “গুঃখের নদ” কভু ন1 গুকায় রে! 

্। 
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লে ছ উবে আবার, রে ? 

বার রউদিবে ্  ফেমনে বলিতে ৫ য়ে 1 
[আবার ফিখিত্ুফাল ফিরিরা আমিবে' রে? 
| শাখার কি নেই মতে, পাব/কাল টুর 

ই ঘস্প রা টা টি 

করাও তে কক চা ত্র জও তত ৯৩৪ ০ চা তা তত সিসিক ল 

২ সর: ০.1 ভেঙেছে হদয় মম বারবার যাতে রে. 
টা নি নিয়তি 1 মোর রকি কিন রশা রে. 

[কে আছে য়ে ব্ল আর$। 

তীর হার ঘোর নাহি সংসারে রে... ্ । 

] 1. নানা, কথ! তাই কছি হৃদয় আঘাত 
ন্ কো বলে সুখ হুখ ্রমে এক চে রে? 

| | এক গেলে অন্য অ। পে বিবির নিয়মে রে? 

রা] কই:রে কট ডা. হয খই আলি ছুখমন্ত 
? | বাপি: এক্ডারে 'পোহাঃ না নিশি রে 
0] এই আামিনারি হার; দেখিতে অন্ধকার, 

| ] বিসুখার, তত চিত দেখি না কোথাও রে! 
7] কেনে বলবে 

খাড়া শৌকের রাশি ব্রহিগ গনা রে! 

তবে আর. ক্ষেন-- 
তাঙ্িব মংলার চা ঘ্ে ধর যোনী বে বেশে রে: 

[সংসার আমার স্থান.কখন ত নয়.রে! 
(বনে বুনে বেড়াইব। বনস্থলী, কীদাইব, ৃ 
লা ছাড়ি মনভোরে ছুধ গান'লাছিরে: : 

লমের মত সুখ গিয়াছে তেরি রে ). 
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পাবনা জি সুখ--দিবে মাধ 
| সুখ মুখে শোক রাশি লিখেছিল, ভালে প্ 

বিশু মার হু ছিল শিলুকাবে, তাহা গেল 
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দ্বারুণ মরম বাথা জানাইব, কারে য়ে. 
ভাই বন্ধু আছে যারা কণম জিজানে তাল ্ 

| পাইলে সহজ বাকা না দাড়ায়, রে. 1... 

হৃদয় পুড়িছে শোকে জানেনা তাতে, পা ৃ 
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] মধ্যে ইফিজিমিয়া অলীলে এক খানি ও 

মা | উতকষ্ট ্রন্থ।, শাহার সরল উপাখ্যান এ 

ভাগ সংক্ষেপে নিশ্গ বিবৃত হইল। আাতৃ- 
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ৃ ৰ হইয়াছিল পারিস কর্তৃক হেলেন হরাণে 
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শানে বুকাল অবস্থান করিতে হইগ্া-. 
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ু 

ৃ ক্ষণ সন্তান] ৷ এগ্রামেমনন: ফেল 
দেবীর রী 

১] পবিত্র হরিণৃনধে বধ, করিয়াছেন; সেই 

- রাজপুত ইঞ্চিজিবিয়াকে. যি নান 

ও (যয়ঙ্ষে, 'বলিসণ, ফন; কয হয় ভবে 

| পক সুম 'অশাস্থির, প্রশ্মনের আশা
. 

ুরুকিজন, রঃ (ম্যাটার. লিস্
প এও র্ 

ভু মিলি 1 : 
দা দা 

& ননী রটিভোর আক্রমণ নটি. 
রী এত কলিকাতা ৭ উজ 

শত পাতা খল ঠা? ক 

আগাশন ্ | 
বরা ৪গকনাচ। পলক ক8 তর ৪৪৯৪৯৯৬৯৮৪৪ ৮এ%৬$ ক হজরত 

পে ্ ৮ ৮ 

এপ শপ পিপিপি 

০:১0151 

কোপ প্রশান্তি করিলেন । .. “..... 

এই মৃল্স, উপাখ্যানের পহিত সরোজি 

বিয়ে, সগরিনী ৭ কস ছা | 
টহল 
এলপি ০ 

সিরা চিড় নু 
২ ১০৭ উজ 

৬াগক০4] | এপ 

মা ৃ ৃ 

ক্র, বইতে পারে।, নর বাকো ২ নগর | ॥ 
শ্রীক সেনানী 2. ্ামস্তগণ উন্নত, পরার] 

পণ. এগামে নিক, কন্যা. প্রদানে ] 
ু উত্তেজনা করিতে লাগিলেন, এগ্যামেম- এ 
নন' কি করেন, অবশেষে অগতা কন্যা |] 

দানে স্বীকৃত হইলেন। জনকের এই. ] 
নিদারুণ আদেশে ইফিজিনিয়া 'বিবাছ, 
বাপদেশে আনীতা হইলেন কিন্ত বলিদাম : ] 
কালে দেবতারা মেই সরলা রালাকে 1 
এবূপে: গ্রহণ করিলেন যে সেই বালিকা |. 

অকস্মাৎ অদৃশ্যা। হইল: এবং তৎস্থাদে | 
একটি 'ছাগশিগ পরি হইল? আচার্য | 
তখন সেই ছাগশিগুর বলিদানে দেবীর রা. 

নীর উপাখ্যানের সাদৃশ্য এক্ষণে বিলক্ষণ | ঃ 

গ্রতীত হইবে। তন, এই উপা্যান, . 

বলল, করিয়া বরোজিনী পীত হর ]. 

আগ্রা মু ] ্ 

দি 2: না 7 

| 1 এন 5 1 12818 মিন ১1 , রঃ যি । রা আর 

সস রস্পল সে পর কি সর 

২৭ টি পেতে ক 



| অর স্। 

জিন অশেক্ষ। ক জর এমিলিস 

মিরার উত্ক্্ট। ॥ সি 

“ আীমাদিগের রসকার টিন মধ্যে 

ক আদর্শের নাটক 'গ্রণালী প্রচলিত 

কারি ধার, জন্য মিষান্ত যন্বশীল ছুইয়াহেন। 

খুরুবিজঞম কতদূর গ্রীক আদর্শে প্রণীত, 

। তাহা ইতিপূর্ কোন “পাক্ষিক পত্রের 

রা সমালোচনায় প্রদর্শিত হইর়াছে। মরো- 

| ্রিনীও শ্রীক আদর্শে বিরচিত। ্স্থকার 

ৰ তক্াধো, ওপন্যাসিক আমের ঈষদাভাদ 

[| কিধার জনা: নখে প্রয়্াদ গান ভাহাতে 

চপ এলি 

হরির বায়ে রা হর 2২০০ উই ইশা উইক তা একী 7 তিদলী। টু 

হি শা ও নি * - 

ধরে | . ইউরিপিডিসের আধো ওপন্যানি ক ভার 

|| খীক আদর্শের চূড়ান্ত তাহাদিগের এ 
 [িষধো নাটকীয় রস ক্রমপঃ গ্রগাঢ়তর হই, 
| গছে। তশ্বধে গন্য -কিছু প্রবেশ করি' 
| বার যো! নাই ॥ করিঠে গেলে রদডগ 
রর য়া গড়ে  পয়োজিনীতে ছুই. এক 

, পে এই দোষও ঘটাতে 1 ষতেউ্লার 

|] চরিজ অতি 'উংকার ভাবে অঙ্কিত হট 
র্ আছে, কাছা অন্য 'নাটকে'অন্য শ্বাস 

নী রথের অবস্থার হরূণ ছিবেচিত হইত-। 

] মাই), খানে: তাহার .ঈহিভ .ফে- যে 
| স্থানে; সাকষাধকায, শা হইগাছে। আমর! 

ৃ যার, 'উহিষ্ আলাপ 'রুরিয়ী' আম, 

২] যার রা কট রিড শীটকীর 

। পপি ১০পদএপাণ ৮১১৯ $8৯০৮৪ ৪৯৮৪৯ সপ চল সক 1৯8৮৬ উ৫চিদীকক৯ত ৪৪ ১৫ 

টির ও. হইয়াছে লয়োছিনী? চু ৃ 

করা উচিত: রিল থে অ্ীক, আদর্পে ন্ 

| মরোজিজী প্রণীত; হইয়াছে, তাহার কথ 

্ স্কতকার্ধা হন নাই: ফোর্স এবং 

| শরবিষ্ট ঘইবার নহে । তাহাদিগের নাটকে 

| কি এিনীতে তাহা উপযুক্ত স্থান 

| ট্ সকলা- পরার জিযিবেটিত পথ: 1. 

জে উপনাদিকৃযাযাবো দেই যী 

4 

, ওহ -খু ৃ 

+৪৮বগ ৭ - 
1৪ ডজন নিহজরীকাজদ। শিরিন মন 

কষগাৎ। নে, মনে বিঃ হাযাহি 1. 
“থে মাটক: বলে, বরোছিনী খির ] 

চি: ুইয়্াছে, ্বস্থঝারের তাহা স্বীকার 

এপি দির টিক ৪এরক ৪৮ ৮১০ 

ঝিত বিবরণ দে রা, ৪. শ্র্থকারের, র্বা ঃ 
হইয়াছিল । কারণ, একদেশে নে আদর | 
প্রচলিত, নাই), অক্থানে, চিরকাল, পূ পা 
ন্যামিক. আশেরই, লমাদর।.. খারা] 

চিরকাল ৰ -চিজ্রফলংকর ১. . লৌচ্দ রমা 
. কাবিজাসের- ওজ্জল্য - ধুর || 

সমাদর, করিম আসিরাছেস।, তাহাদিগের [| ] 

নিকট ভাঙ্কধ্যের স্থির. নৌ মহসা | 

সম্যকরূপে : প্রতীয়মান: হওয়া সাফা [| 
বাস্তবিক একটা ভান্করীর কাধ্য, এবং | 

একখানি" চিত্রফলকে যে প্রন্ভেদ,, ্ ্ীক | 
জাতীর ৃশ্যঝাব্য এবং সদন দৃশা- || 1 

কাব্যেও সেই : প্রভের ২. ডিঞ্ফলকে | 
প্রধান: চিত্র বি রি যেমন সু. ] 
পুশ, নদী, পর্ষদ, যৈথ প্রতি ব্্ে | . 

ভুমিটা অস্তিত ধাঝে,: ভঙ্গ: উপ] 
[| নাসিক: সৃশাকাঁবোও প্রধান. -ক্ককি 

অনেবা ভিন অপ্রধান বাকি এবং উর. 
শ্রের ও সমাবেশ ধাকে।, সম্পূব শরীক | 

নাটক . ফাঁউলক' টেটিসে :আমরাঁ গা | 
মা বাকি দেখিতে আহি, ক | 
শহুত্তলার,”বিদ্ষ) অৎথাজীন্বী, শি 
রি কত; অপ্রধারচরিউ:ও লঙ্গিত | 

 খানবিক সংসার কবে প্রকার | 

ই তল পা ০ 



0 ৮৮ 

বা (বিজি ও... গ্বতগ্ত্রভাবে ..আগু হীক্ষগিক 
পপ জপ সপ সপ জলা রস অ+ পা স্পা সপ 

পিসি রি 

| কথার মাখার প্রোতিপাদন করিতেছে। 

সরোজিনী: ইফিজিনিয়ার 

ৃ কৃতি নহে. বরোধিনীর প্রকৃতিতে গ্রীক 

কন্যা. অপেক্ষা: 

] অধিকতর. পঙচিত্ |. 

লিভ ভক্তি ও রকার্ধোর শর লালসা, 

; সরোজিনীতে শিল্তক্ি 

যেই সমপ্রথল+, উভয়ের প্রবল! সুন্দর 

7 এব পিুকি. অরোছিনীকে গৌরর 

| লাবসার। অই, গেল: ইঞ্ছিজিনিয়াতে 

১০০ ০১৭৭৩ ১ প ০ ০৮2 2১2০ ০০০১০৯১১০১৭ সহিহ রস তিত ন্র ১১০০০ ২১০ শি নি সিসি তি সিহারিন 

০০০০৯ পাস 

ক্ষমার, প্রত): ভারতীয়, 

বিন পির ছুইয়াছে।.. ই 

ৃ 'জবজিপরি | 

পরকার।। কি গ্রীক আদর্শে যাহ) ক্ছি 

| জর. যাহা বু উদাক্ধও মহৎ-তাহা | 

বত দেশের এবং. শ্বত সময়ের: লোক, 1: বা 

] উন্যাঙ্গিক . শরীক আদর্শ. ছুষ্টটি. স্বতন্ত্র হই 

| হুদার পদ্বা্থ হষ্টলেও এই ছুই: প্রকার র্ 
] রই সাহিতা ভারে থাকা আবশাক। ছু 

রা অনুবাদ, 
] হলেও তাহার 'বাক্তিগণের কিছু স্বাত্ 

রঃ (আছে 1 সরোজিনী ঠিক ইঞফিজিনিয়। নয়) 

|] লক্ষণ (সিংহ ও আগ্েমেমননের গ্রতি- 

| অধিকতর কোমলতা 

আছে, . লক্ষণ, সিং ছু. শরীক রাজ অপেক্ষা ৃ 

ইফিজিনিয়াতে | 

ও. প্রণয়. উভ- 

স গে প্রনথীয্বান হয়াছে, প্র য়ের ৈরাশা | অ রা চা 
| তিনি মাত রা পিচ | . 
এমত, কি হার, লানিকার আন ॥ রঃ 

( শবরব লাগদা কারণ, ,সরোজিনীতে তাহা রা 
|| ফলন্প।..এই স্থানেই শ্রীক - এবং | 

পাস! : 

'অইটিবুবিধা, কে প্রকার, কৌশলে বারো | হয়িন এগ ও: মিনা 
ৃ (জিবীকে, শ্রীক কছা। হইতে স্থতন্থ করি ' 
ঝাকেন। ইহাতে তাহার মারবচর্িঅবোধের ৃ 

বউ উৎপাত. য়, /রাযনায়ার। প্লিগহ ঘটল: 
মে ধরীকিকে বি: ন্ট ডি 

হাহ ৯২৮২: টা... 

সামানা। নক গ্রীক, ফন ফির 
পিংহ গ্রীক নেন. বিজয় লিংহ অনেক || 
| পরবর্তী কালের লোক।ছিনি শ্রী দেণী-|| 

| চিত, প্রদর্শিত ছুয়।-_লগোজিনী) রাজ” 

|] মহতী, ক্ষণ, সিংহ. ও. বিজয় সিংহ এই রর 
৫ নল) ভারতথর্ীয়ও, নন) তিনি, এক ধু 

শ তোমের দিল রান 

গণের ধর্ম রক্ষণে হইয়ধিল। | | 
বিজয় নিংহ এই. কালের বীর) তাহার | 

পুরুষকার এই কাল মমুচিত। তিনি ৃ  

ভারতবর্ধীয় নন। ঠিনি ঠিক ইউরোপীয় | ] 

মধা যুগের উপন্যাস-সমুডিত হীর, পক্ষ 11] 
রাক্ছমহিষী গ্রীক, . মহিষীর. অনুরিপি, . 
বিস্ত রাজপুত কনা। সমুচিত-। ্স্থকাঁর, 

নাটকীয় ব্যাপার: রাজপুতনায়: কনা | 
করিয়া, স্বকীয় প্রয়োগ কশমতা আগর, | 

বিলক্ষণ “পরিচয় দিয়াছেন: 

ছার ক ্যাশারের রন: কক 

অপেক্ষা -ও খের, রোধ ৩ 18 ৯ 

বিজ নিং হেকে যে রোষেরার।, ভাল ৃ রঃ 

যাবেন এগ! লাগ তি কামার: বোধ: ]. রঃ 

ধযত/ঞক | 
এক জনকে অবলোকন, করিয়া মার বে] 
এক একট ুরতীর, দিককার রাাৎ | 

৫8 কার 1 4০৯০ 8 0 সিল ঃ 



িকীরএ টিনটিন 

শি 

? ৃ ট চিত্ত বিভারের কিছু “বাতিক্রম ঘটে |. 
| মা) যোধেনারার চর্ি ঠান্থকাঁর অগ্চি. 

ঝা ঈ্মংকার: বাবে বীর হীবে অক্ষিত কধিতে 

ছিলেন; কিন্তু কিং করিবেন তাহ! পরি: 

তাগ- করিতে হইল। মাটকীয় ঘটনা 
| অমাবিধ হইলে: রোধেমারা একটি অপূর্ব 

| ঈিত হত, তাহা, হঈলে তাহার চি 
আজ এ বহইতৈ পারিভ। গ্রন্থকার রোঁষে- 

ঢা ৃ নারাকৈ প্রবিষ্ট: করাতে আমরা! ভাবিয়া- 

" ৭] ছিলাম মাটকীয় ব্াঁপারের ভাগ্য অনাবিধ 

0 হই স্তবিব 
] নাটকীয়, ব্যাপারের গতি 

|| খাদে পিয়োজিত  হটগাছিল, কিন্তু 
7 কে জানে গ্স্থকার তাহাকে কেবল 

» || শ্ীক "নাটকের .ছাগের : স্থানীয় 'কনি- 
|| রাছেন? তাহার : বলিদানে তৈরবা-, 
[| চার্ধ যে কুসংকল্পের প্রতিফল পাইলেন 
| এইটি খটনা'করনার :সৌনরধয। যে জগ 
| বক্লোজিনীর হলিদান রহিত : হইল, তাহা 

তু হাদাজনফ হইলে ও আচার্ষের! ফেমন 
| ফা ও অবস্থা বুবিয়া আতি- অশ্রদ্ধেয | পর্ায়ণতী এবং অবশেষে গৌরবাকাঙ্ষ 
|| উপায়ে ও,জাপনাদিগের-বিদ্যা ও "শান্তর 

0] বঙ্থান রক্ষা: ধরেন হহাই 'শ্ার্শন কর! 
স্থকারের : পট উট উদ্দেশ বলিয! গীত 
রা ইজ ফের 
|| ইীফিজিনিসথী, টফখাদি ২ বড় মহৎ 

] । ভাঁছার জদতিদীর্ঘ পরিসর মধো 
তা ইউরিপাইডিস,এএট্রক্কাগ ভয়ৎকার নাট, 
| |. ষ [সা উমূহ ওড়না -করিয়াছেয, যে 

উঠিবে।, বাস্তবিক অনাদ্ধিকে 

টা । খু ১ ৪ 

স্পা উস 

কিয়ং পরি- 

| নাই। সরোজিনীর জনকাহুরাগ, পতি 

৮৮75৬ 

সকে, বিস্তারিত কলে: কোন, কোন 

্ টানে রসের প্রগাড়পার। হীন স্পা 
ইয়ে 

২ইফিজিনিয়াতে যে সমস্ত | | 
পরিব্যক্ত হ়াছে, সরোজিনীতে তাহার | ০৪ 

নানতা বটে নীট । কি লঙ্গণসিংই, কি: ]. 

সরোজিনী, ফি রাজমহিবী। ইহাদিগের 1 

ইঙ্দয়ভাব এবং সেই ভাবের প্রাবলা 

ক্রমে: ক্রমে অতি হন্দরভাবে চিত্রিত হই. ] এ 

যাছে। বিশেষ:  সযোকিনীর, হবান্রভাব 

অহি চমৎকার ভাবে পরিবাক্ত দেখিয়া | 
আমরা অতান্ত 'জ্রীতি লাভ করিয়াছি 
সরোঞিনীতে এক দিকে পিডৃতক্তি, অনয | 
দিকে প্রণয়-+&. সুঁয়েরি: প্রাবলা কেমন | ৃ 

নুদীরভাবে সুরক্ষিত হ্টয়াছে। ॥ বাস্তবিক: 

বগসাহিত্রা-মধ্যে 'সর়োজিনীর 'সবর্য়ভাৰ 

এক অপূর্ব এবং 'অমূলা পর্দা্ঘ বলিয়া 

পরিগণিত হইবে। | অয়োজিনীর হৃদয়ভাবে এ 
থে বৈচিত্র আছে; ইফিজিনিয়াতে তাহা | 

তাহার: চরিক্জকে এক্প বিচিত্র এবং ও অন- | 
রজিত করিয়াছে যে দিনা ও উ্ত- হু. রর 

+ “কিন্ত এনা ্ মন | পরিণাম তি দো: রা 
রা ইহা বিয়োগান্ত- মটিকের আঁডি: 
যা, দোষে কলি ইহার, পারিণাদে ] 

আমাদিগের খায় শুদ্ধ: খাথিত ময়। শিহ- | 
রিতে. লাগিল প্রবং 'অধশেখে বিদ্ধ হতে ৃ 

্ শিয়োকিরী খন ধলির জন 'আ: 

নাজ তধন ন ভাঙার খুলি, নয | 
১ ৬. 
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টনিক ্ আধাদশন। এ - অতো উই €ঃ 
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] ঘট জু ও রা নানাবিধ বন।। এপৃথিহী এত নত দুখে গরিগুব, | 

। রচনা-ছুইতেডিল) হখন আমাদের হৃদয়কে | য় জামোদ করিতে 'আলিয়াও আমরা! যঞ্ধি | 

] বীরে ধীরে কে যেন ছুরিকাঘাতে নিদারুণ | আবার কাল্পনিক শোকে, লিমগ্র হই || 

| বেদ দিত্রেছিল।, সরোছিনী নিহত হই- | ও. নি অজ্রচধারায় নয়ন পরিপ্লত ছইবে ; 

| লেও আমরা তন বেদনা পাই হাম না। | তবে আগ্ন কোথায় ক্ষণেক আিদা। ] 

তাহার যুক্তি কার্ধাতঃ ঘটিয়াঞ্িল বটে, | জন্য গমন, করি”, খই আমা ভারতবঘর্থে | 

কিন্তু তাহাতে হদয়ভাবের লীঘব হয় | বিয়োগাস্ত নাটক প্রতর্তিত ইয় লাই। 

নাই । (সে মুক্তি নিবন্ধন বদনার আং. | ক্গণেকের জন্য আমোদ করিতে আসিয়। 

(শিক উপশম না হতে ছঈতে অকাধণ | সকলেই সহ্াস্য মুখে গ্রহে ফিরিয়া যাই-. 

বোষেণার। বধ্যতুমিতে উপস্থিত । বোঁষে- | বেন, এই উদ্দেশে ভারতবর্থে সকল নাট. 

| ারার ভতগ রুধির অবলোকন করিলাম । কেই গুভান্ত ইইয়াছে। ইংরাজী নাউক | 

চিতোরের রাণী তপরেই প্রাণত্যাগ | পাঠে ঘখন আমরা বিয়োগাস্ত মাটকের | 

|| করিলেন। কিন্তু ইহাতেও যথেষ্ট নহে । | উচ্চ্গর উদ্দেশা উপলব্ধি করিলাম, তখন ণ 

চারিদিকে প্রাণ বিসর্জনের ভীষণ রোল | বঙ্গগাহিতা মধ তাহা প্রচলন : রীতি | 
সঙ্গীত হইতে লাগিল । বাঙ্গালীর প্রাণে | আঁবশাক ' বলিয়া নিশ্চিত হঙইল।, 

(কি এতদূর সঙ্থা হয়" চিতোয়ের রমণী, | কিন্তু তা বলিয়া সেই খ্রফার নাটকের 
গণের প্রাণবিসর্্রনে .ঘে মইত্ব আে, | মাতিশষ্য দোষ আমরা লাহিত্য যধো 

| পৃর্বকার, নৃশংস ব্যাপারে. তাহার. বিপরীত্ত অধিক গ্রচলিত, হটঠে দিতে পারি না । 

(ফল ফলিয়া উঠ্িগ। এইটা, খরথেঃ প্রধান | ধঙ্গসাহিক্ক্ের এখন পৈশবকাল,এবং খক্স- 

দোষ । .. সাহিত্য আমাদের নিতাত্ত আদায়ের দগ্প-. 

| ইউরিপাইডিসের দাবি. ্ তি) অতএব এক্ষণে গ্রন্থফারগণ অত্যন্ত 
উসিরগ শ্রশ্থকার বোধ হয় ইউরি- | সতর্কতার সহিত ল! চলিলে সে মাহি- | 

| পাইডিসের নাকাল পড়িয়া এই প্রকার | তোর অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভানা1 : | 

| দিদাকুণ রুধির ব্যাপারে আনন্দললাত কষ- (২. সমাগ্গোচকগশ; হউর্লিপাইডিলের মা” | 

| রিতে শিখিয়ান্ছেন । ঈউরিপাষ্স্তিপ কেন, | টকাবলির যে সমন্ত দোষ প্রদর্শন করি, 

| সমগ্র শরীক পুরাণ কুধিরে পরিপূর্ণ । আন | রাটেন: গাহায়ই আর একটা সর়োজিনীতে | 

[ময় বিয়োগান্ত নাকের উদ পরযগ | বিদামান চোখা ঘায়। ইউরিপাইডিস '+ | 
] | করিয়া কথন কখন শোখিজপাতেদ অগ্তিৎ | তাত বত্ভা ভাল হাসির: এজম্য তা]. 
ূ নয় হর্পনে স্বীকার, রষি বটে, কিন চঙ্গের | হার নাটকের নেক লে গার পি ] ূ 

| সে তাকাও; টিপার! গষপ্কষাঙজ |: 



্ দিনিতে সে প্রকার ভাষার সমধিক অ- 

| ভাব। সরোজিনীতে আবার এত পুন- 

|| রুক্তি দোষ ঘটিয়াছে যে অভিনয় কালে 

| কোন কোন অংশ পরিত্যাগ না করিলে 
|| বিরক্তি ধরিবে। একটু কৌশল প্রয়োগ 
| করিলে এ দোষ অনায়াসে পরিবজ্জিত 

|| হইতে পারিত |. 
|॥.. সরোজিনীর অন্যান্য দোষ অতি 

সামান্য । এজন্য আমর! তাহার উল্লেখ 

|| কিতে বিরত হইলাম । তবে দুই একটি 
|| উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি লা। ইউ-| 

রিপাইডিসের অতিরিক্ত যে উপাখ্যান 

ভাগ সরোজিনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে 

তাহ! বিশিষ্ট ব্ূপে সংলগ্ন বোধ হয় না, 

তাহা ইফিজিনিয়ার উপাখ্যান মধ্যে উত্তম 
রূপে মিশ্রিতহয় নাই। সে অংশ যেন 

স্বতন্ত্র হইয়। আছে | এজন্য সমগ্র উপা- 
খ্যানকে উত্তম রূপ সংলগ্র বোধ হয় না। 

|| ফতেউল্লা এত বার মুসলমানের পরিচয় 

] দিতেছে, এতবার ধর1ও পড়িয়াছে অথচ 
সে নির্ধ্িরোধে হিন্দু বলিয়া পরিচিত 

[| হইয়া আছে, এই আশ্চর্য্য ! 
ইউরিপাইডিসের নাটকাবলির গু৭ 

(এই, তাহা, নাটকীয় - সংস্থানে * পরি- 
[| পূর্ণ। উপাখ্যানের ঘটনাবলির, প্রাচুর্য 
| গাঠকের কৌতুহল উদ্রেক করিতে 
|| তিনি তত ভালবামিতেন. না । কেবল 
[| ঈমৎকার : ও সুন্দর. নাটকীয়: সংস্থান 

মি রা লোকের, যন. উজ 
৪. 
৮ 

[|] ূ . * ৫০২ আয 
পরী দত ৮৮৮০ ০ ১ সির 

এবং তাহার নাটকে ] হা র ইচ্ছা ছিল | 

সেই প্রকার, সংস্থানই অধিক পরিদৃষ্ 
হয়। সুতরাং দরোজিনীও ইফিজিনি- 

রার এই গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে । দরো-: 
জিনীর মধ্যভাগকে যে এত উতৎকৃ্ বোঁধ 

হয় তাহার কারণ এই; দে ভাগের অধি" | 
কাংশই ইউরিপাইডিন হইতে গৃহীত 

হইয়াছে। গ্রন্থকার যে কতিপয় দশা | 

রচনা] করিয়াছেন তন্মধ্যে সর্ধ প্রথম | 

দৃশাটি সর্বোৎ্ুষ্ট | ' তাহার গাভী 
সরোণ্জনীর উপাখ্যানের সমুচিত বটে। 

উৈরবাচার্যের, কৌশল দ্বারা এই দৃশ্যের 
অলৌকিকত্ব অপনীত হইয়াছে, বলিয়া 
ইহা অধিকতর শ্ুন্দর বোধ হয়| কিন্তু 
তৎপরেই ফতেউল্লার দৃশ্যে বিপরীত 
রসের সঞ্চার হওয়াতে পূর্ব দৃশ্যের | 

গাশতীর্্য বিনষ্ট হইয়াছে এইটি দশ যোজ- | 

নার দোষ। | 

যাহ! হউক মরোজিনীর গুণ ভাগের | 

জন্য আমরা তাঁহার দোষাবাঁল উপেক্ষা 
করিতে গারি। দরোজিনী এক নূতন | 

আদর্শের এক খানি চমতকার নাটক হই-.| 

যাঁছে তাহ! অবশ্য স্বীক'র করিতে হইবে। 

এ প্রকার নাটক বন্বদাহিত্য মধ্যে প্রবিষ্ট |. 
হইলে বঙ্গসাহিত্য যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত | 

হইতে থাকিবে তাহা মুক্তবণ্ঠে বলা 

যাইতে পারে। : এজনা আমরা সরো- || 
ৃ জিনী প্রণেতাকে ধন্যবাদ দিয় প্রস্তাব | ] 

পরিসম্্ত করিল ।. ন্ টা ॥ 

॥ 

ছু রঃ 

্ রি " সুরা, এ 

্ 5: ০ পা নি রা ॥ ক ! ছি], $681-545 শু [8.8 1. টাঞজ্ 8 1 
পি ॥ । 

রঃ ০ উনের ৮ ষ্ঠ অরািসেিরিত লে প্র. 
ঃ ॥ ॥ 

ঃ | চা 

& ঃ ্ ৮৪ 

“প্রা 8 * তত এ 
প্র ্ ] ॥ ২) 

১ এ রী 5 তি 
ক নর 
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পুর্বে বলা হইয়াছে সত্য এবং সৌন্দ- 

রই কাব্যের সার। অতএব বাহ। কিছু 

এই সত্য এবং সৌন্দর্য্যের ভাঁব হইতে 

উৎপন্ন আমর তাহাকেই কাব্য সংজ্ঞা 

| দিতে পারি। এতদনুলারে সমস্ত কাঁৰা 

| রাজাকে প্রধানতঃ 

| করিতে পার যায় । 

]| ধন করির মুর্তি ধারণ করে, : 

[ধা্যকে কাব্য সংজ্ঞা 
যেহেতু যাহার! একই আকর হইতে উৎপন্ন, 

পা. 

[বভক্ ছুই ভাগে 

যথা, জত়মূর্তি কাব্য 

ও দ্বরমূর্তি কাব্য। যে |মৌনদর্ঘযা-ভাব 

কবির মনে উদ্ভুত হইরা জড়বস্তকে অবল- 

তাহাই জড় 

মুর্তি কাব্য; আর যাহা কণ্ঠ এবং খীণা- 
দির স্বরকে অবলম্বন করিয়া মূর্তি ধারণ 

করে, তাহাই শ্বরমুর্তি কাব্য । * 

ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা গ্রড়ৃতি 
পদার্থে খোর্দিত ও গঠিত খুর্তি সকল, 
অথবা এতদন্তুরূপ আরু যাহ! কিছু কবির 

অন্তর্গত সৌনর্যভাবের স্বট্টি, তাহাই 
জড়মূর্তি কাব্য। আমরা জড়গুরধি সৌনদ- 

২ জা গ্রদান করিলাম) 

এবং একই ফলের প্রনবিতাঃ তাহারা 

] চি সং্ঞা প্াপ্তন! হইবে । আধার 
নি ০ 

রদ ) 

কবিত ও কাব্য সমালোচনা। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব! 

হণ ১ ১২৮২, ] 1 | 
জিভ তরত 5৩ ড৬ হক ৪০৬ ওক 

ভেদে একই বস্ত বিভিন্ন সংজ প্রাপ্ত 

তে পারে নি, কবির কাঁবারচিত্ত | 
বি তও মে সৌন্দর্য্য, খোদিত, গঠিত, বা 
চিত্রিত মূর্টিতেও সেই পৌন্দর্ধা ; উভয়ই 

তুলা মু্ধকর ॥। আমরা এক্সাণে কিঞিৎ 

বিস্তারে এই জড়মূর্তি কাব্যের বিষয় 

বলিব । 

সোন্দর্দা কাঁবামূর্তিতে প্রকাশ পাইবার 

সময় কলা অর্থাৎ শিল্পের আয় লইরা 
প্রকাশ গাস্স। এই নিথিন্ত ধিনি কবি) 

াহাকে হ়। নচেৎ | 
দৌন্দর্যযভাব, অন্তর্নিহিত থাকে, 

বাহ্া-প্রথাশের গথ পায় না। জড়মুন্তি- 
কাব্য-রচযিতা কবির তক্ষণী,ও তুলিকা 

প্রভুতিতেঃ এবং বরমুষ্তি কাধ্য র্চয়িত। 

কবির, বাকা 'ও ছন্দবিনযাসে পটুতা লাভ 

কল।ভিজ্ঞ হইতে 

ভাভার 

| করা ও গ্রয়োজন | গ্রথমোত্ত কৰি নিজে 

তক্ষণী বা তুলিকা ধারণে অক্ষম হইলে, 
অপর কোন সুদক্ষ শিল্পীর নিকট হইতে | 

আপন অভিপ্রেত রতি রচনা বিষয়ে কথ-; 

ক লফলয্ হইতে পারেন, কিন্ত ভাহা ৃ 

তাহার পূর্ণ পরিত্ৃপ্তিকর হওয়া সন্দেহ 1]. 

শেষোক্ত কবির এ বিষয়ে সফলতা! লাভ | 

* আমরা জড়মূর্তি ও স্বরমূর্তি-কাবোর |. আরো কঠিন যেহেতু মদত কাব্য
 রঃ 

[এই 'ছুইটা নাম নূতন প্রদান করিলাম; 'রচনার উপাদান: ধাতু প্রস্তরাদি ও বর্ণ. চা 

হে এতদচুসারে কাব্য বিগ ও | উই পৃথক্ পাওয়া যায়, কিন্ত সবর || 

্ সি, জা নানশইাজী থা কত কাবা রচনার উপাদান একমাত্র: 

সংস্কতেআমাদের জান! নাই। বাক্য) এই বাকোই গঠন, বাক্যেই রর ৃ ] 
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এবং টিটি বাকোই জীবন ও ক্রিয়া স্ধলি। ৰ রণ কিনা [টানি গাইব না। বিজ্ঞানের 

প্রদান করিতে হয় । বাক্যের এট সফল | কৌশল বলে কথঞ্চিৎ তাহা দেখিবারগ 

| গুণ স্বয়ং কৰি ভিন্ন অপরের বুঝা বড় | সস্ভাবনা, কিন্ত তঙ্নী বা তুলিকার তাহ! 
[| নহজ কথা নয়।, সাধ্য নয়। উড়মূর্তি কাব্যে সৌন্দর্য্যের 

1] কলার বহি সৌনর্দ্যের বিশেষ বন্বদ্ধ ; এককালে একটি ভাবের মাত্র অবভাঁরণ 
সংস্কাপিত আছে । কলার যে পরিমাথে | ১ইন্ডে পারে, কিন্তু উক্ত ভ।বের কারণ 

উৎকর্ষ, সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে কিছু প্রকাশ করিতে গারে না, বিষয়ও 

্কর্তি পাইয়। থাকে। কালীগদহের নীল ৮ প্রকাশ কছিতে পারে না। একটি তক্ষণ বা 

| টি 
| 
পা 

(জলরাশির উপর, ভ্রমর গরঞ্জরিত, রী ত্র মুর্তি, করভল খিন্যন্ত কপোল, বিষঞ্ধ 
শিত কমল কাপনে, পল্লাননাও ৫ ভাঁবে বমিয়া! আছে, আমাদের মন তাহার 

ফোড়শী রূপসী, দু হন্যে ছুই ৪ ধার র| বিষ ভাবে আক্ষ্ট হইল, কিন্তু সেই 
| পারণ করিয়া একবার গ্রাস ও একবার । ৰ বিষ ভাঁবের কারণ কি, তাঁহার বিষয় কি 

উদশীরণ করিতেছে। এই একট মনো; জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল 
| হর সৌন্দর্য্য ভাব। জড়মূর্তি কাবা-কল! রি সে কৌতুক নিরৃ্তি করিবার উক্ত 

ইহাকে প্রকাশ করিবার বদর, যদি জল- | মর্তির সাপ্য নাই; তাহার অধিকার 
রাশির বর্ণ এমন ভাবে ফলানঃ যে উহাকে | সেই পর্যাস্ত। থে বস্ত যে পরিম'ণে। 
গভীর জল বোধ না হয়, যদি গুপ্ক- আকাঙক্ষা-তৃপ্থিকর, তাঁহার সেই পরি- 

রিত ভ্রেমর ঈঞ্চলকে মধুপানোন্ন্ত জীবন্ত ; মাঁণে উৎকর্মু স্বীকার করিব। এতদন্ুারে : 
ভ্রমর বলিরা বোধ না হয়, খদি ফোম-। আমরা জড়মর্ভি কাব্যকে সমস্ত কাব্য- 
লাঙ্গীকে কঠিনাঙ্গী বলিরা বোধ হর | রাজোর চরম উৎকর্ষের তুলনায় নিম্ন 

| ঘদি ষোড়শীকে, বর্ষীর়পী বলিয়া বোধ ; পদবী প্রদান করিতে গারি। জড়মূর্তি ] 

হয়,তাঁত| হইলে এখানে কলার অপটুভায়। কাঁধাঃ তাহার আপন অধিকার মধ্যেই চরম | 

। সৌনর্্য ভরংশ হইয়া যাইতেছে । এই | উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। সমস্ত 
'জনা কাবাকারের কলার পারদর্শিতা লাভ | কাবার়াজোর মধ্যে সে পূণ আঁকাউক্ষা 
করা বিশেষ গ্রয়োজন। 1 তৃপ্থিকর নয়। 

_ জড়মূর্তি কাবাকলার অধিকার অতি জড়মর্তি কাবা সকলকে আমরা সাধা- 
(অল্প; ইহা সৌন্দর্যের গঠন, বর্ণ ও জীবন্ত | রণতঃ তিন ভাগেবিভক্ত করিতে পারি। 
ভার পর্য্স্ত' গ্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যথা, তক্ষণ, গঠন, এবং চিত্র । ধাতু, 

রা ক্রিয়ার গণ্তিদেখাইতে পারে না। উপরোদ্ত প্রস্তর এবং কাষ্ঠাদি কঠিন পদার্থকে 
(কমলেকামিনী মুষ্তিতে আমরা হন্তগনত দি যে সৌন্দর্যা মতি প্রকাশ পায়,.] 
:করিকে, ধ্ত মা, দেখি, গ্রাস ও উদগী- তাহাই তক্ষণ | তক্ষণে, কেবল গঠনোঁ- 

তে 

৯১ 
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| তর্ষেই সকল: নৌর্াার গ্রকাশ 
| করিতে হয়, 
| অবলদধিত হইতে পারে নাঃ যেহেত 

| ধাতু কিন্বা প্রস্তরের উপর বর্ণ ফলান 

| বড় সহজ কথা নয়। কাষ্ঠও বর্ণ ধারণের 
্ উপযুক্ত সুন্দর পালিস্, হয় না, এবং 

] চটিয়।, ফাটিয়া, গুধিয়৷ বর্ণকে নষ্ট করিয়া 
0 ফেলে। - প্রাচীন প্রীকেরা কখন কখন 

রা তাহাদের তক্ষণ মূ তকে অধিকতর 

| জাজ্বলা- জীবন দেখাইবাঁর নিমিত্ত রণ | 

॥ গ্রলিপ্ত করিতেন, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী 

|| উদ্দেশ্যের নিমিভ | মুন্তিক] নির্দিতি মূর্তি 

॥ সকলে, গঠন ও বর্ণ উভয়ই সংঘুক্ত হইয়া 

| থাকে বটে, কিন্তু উভয়ই অতৃপ্তিকর | 
. | মৃত্তিকার গঠনে লাবণ্য সুন্দর প্রকাশ 

[| হইরা উঠে না, এবং উহার বর্ণও কাঁষ্টের 

[ উপরকার বর্ণের ন্যায় দুর্দশা প্রাপ্ত হয়। 
, | চিত্রে আবার, মূর্তির গঠনতাৰ হইয়া 

0 উঠে না, ছারামূর্তি মাত্র অস্কিত হয়। 

[কিন্ত ইহাতে বর্ণ প্রলেপন কৌশল অতি 

| চমৎকার রূপে খাটে। বর্ণ ফলনার 0 
ছাঁয়ামূর্তিকে ' যেন এ] কৌশলে আমরা 

গঠিত ূরতিই দেখিতে পা, জীবন্ত, 
| গাসিত দেখিতে পাই) ক্রোধ লজ্জা, 
| ভয়া্দির উপরা [গ দ্বারা বিশেষ বিশেষ 
; লক্ষণ নকল বুঝিতে পারি 1. 

আআ জড়মু কাব্যের মধ্যে  চিবেই 

রা বেশী) বাহ: বিকার. দ্বারা 

অন্তত বিকার দেখালই জড়মরতি কারোর 
| উদ্দেশা। ততক্ষণ কেবল আকারে উহ দেখা: 
বু 8 তে পারে চিজ আকার এবং বর্ণ, য়ে 

ূ আদ টন 
৯৯ জাপা জালা ও বার ৪০০ ক জাবজ্ছপশনল 

| দ্েখাইতে পারে। তক্ষণ লজ্জা নী 
বর্ণ ফলনার উপায় | কোন সুন্দরী কামিনীর শারীর সঙ্কোচ মাত্র 

দেখাইতে গারো. 

(বিকার এবং বর্ণ বিকার উভয় দ্বারাই | 

মর্তির অন্তর্গত ভাৰ বুঝিতে পারি। 

1 মানব অন্তরের, এবং, ₹ শরীরের : 

দেখাইতে- পারে। চিত্র শারীর সঙ্কো- | 
চের সহিত শরীরের বিবর্ণ ভাব; টা 1 

স্থলের উপরাগ প্রভৃতি বএ “বৈচিত্রতাও | 

_ আমরা এই শ। বীর ূ 

তক্ষণ-শিল্পির শারীর বিকারে অর্থ সকলের ! 
ভঙ্গী কোথায় কিরূপ হয় তদ্িষরের 
বিশেষ তত্দশী হওয়া উচিত। চিত্রকরের 

শারীরবিকারের সহিত বর্ণবিকারও 

বিশেষ অধায়ন করিতে হয়; কারণ. 

তাহাদের উভয়েরি পারদর্শিতার ও কৃত- | 

কার্ধ্যতাঁর ইহাই মাত্র ক্ষেত্র; বাহ্য- 
বিকার দ্বারাই তাহাদের অন্তর্বি কার, 

প্রকাশ করিতে হইবে। নশচে, ] 
ক্রিয়াশূনা, অস্তরশূন্য কোন সৌন্দর্য্যের 

অবতারণা করিতে হঈলে, ইহীদের 

তকার্ধ্যতা সেই স্থানে সহজ। মৃত্যু | 

শষ্যায় শায়িত কোন শব» নিদ্রিত: 

| কোন প্রাণী, কিনব! নিশ্টেষ্ট। অপ্রাপ্ত | 

বিকার-মস্তর ক্ষোন জীব; কিছ! সাগর, 

পর্বত স্থল গ্রভৃতি কোন জড় সৌন্দর্য | 

এই সকল, শ্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ ভঙ্গী ও. 

[স্হজ বর্ণে রচিত হইতে পাঁরে। অস্তর | 
বিশিষ্ট গরীবের অস্তর কখন কখন: ছুই তিন।| 
বা তদতিরিক্ত কারণে; বিকার, অন্ত, 

| হয়? এই. বহুবিধ: কারণের: স্তর, 
) রা, বাছা উপায়, বারা: টা ঁ  শ শ.করা! 

উভয় 



“1 1+২৬ক কক পপ কক বে ০৮ 

টি; ৃ বি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার- র
িনা 

] “অগ্রহায়ণ ১২৮২1. 
রাজ 

সিজঞকষ। ৬০৮৮৮ গান টিসি 

| জড় মুর্তি কাবোর প্রকৃতি, অধিকার, 

ঘা উদ্দেশ্য পারদর্শিতা ও কৃতকার্ধ্যতা 

| বিষয়ে যাহাকিছু বলা হইল, তাহাতে 

| ধোধ হয় উহার বিষয় এররূপ বোধণমা 

] হইয়াছে আমরা এক্ষণে উক্ত রূপ 

] স্বর মুর্তি কাব্যের বিষয় কিছু বলিতে 

গ্রবর্ত হইতেছি।.. 

বলা হইয়াছে, গ্বরমূর্তি কাব্যে মৌন্দর্া 

|| শ্বররে অবলম্বন করিয়] মূর্তি ধারণ করে। 

[ এইশ্বর বা শব্দ দ্বিবিধ, প্রকৃতিগত এবং 

রচিত। এই প্রকৃতিগত এবং রচিত স্বরকে 

আমরা উভয়বিধ ভাবা বলিতে পারি। 

প্রকৃতিগত) ব1 স্বাভাবিক ভাষা জন্ত মা 

[| ত্রেরি পৃথক পৃথক আছে, উহা! তাহাদের 
জান্তী সাধারণের বোধা | মানবেরও এই 

জাতী সাধারণ-বোধ্য ভাষা আছে । ক্রোধ, 
|| শোক, ছুইখ, হর্ষ, বিষাদ ইত্যাদিতে 

| আমর! যে বিশেষ বিশেষ সুর তুলির 

। উহা প্রীকাশ করি, এঁ সকল সুর বিশেষ 

ূ দ্বারা, আমর! অন্তরের কোন্ ভাব-বিশেষ 

| প্রকাশ করিতেছি, তাহ 1 মানব মাত্রেই 

| বুঝিতে পারে. ক্রোধের বলবৎ হুঙ্কার, 
| শোকের করুণা আোত, এবং হর্ষের উল্না 
| উচ্ছাস পৃথিবীর কেন হঈতে কেন্দ্পর্যান্ত 
7 ূ াবতীয় মানবজাতী পরষ্পরে পরম্পরের 

রর ৫ বুঝিবে। ] রচিত রা কাল্পনিক ভাষা, সমস্ত 

... 3] পৃথিবীর লোক বুঝা দূরে থাক্ঠএক প্রদে-' 
॥ শের লোক অপর প্রদেশের বুঝে না। এই 

। 2 “কাণ্গ নকভাষার, সিট বোধ হয়, যানব 
| কমার প্রথম, খনি! 1. 

কি '. কাব্য লমালোচন!। 
ভ-উ ০২ ভগ 

“মারব ভাতা 

অক ০৮৬৭ ৪০ ও লজ ধা 

সোপানে এতদূর আর হইয়াও অদ্যাপি | 
পর প্রত্যাশী এবং. প্রয়োজনের দাস। 
অতি আদিম অসভা অবস্থায় মানব যে 

সর্ধতোভাবে" প্রয়োজনের দাস ও অপ-. 

রের সাহাষা প্রার্থী ছিল, তাঁহার তার রে 
সংশয় কি? স্বজাতীর প্রতি স্বজাতী |. 

ঈহাই 

সমাজ সন্বদ্ধের গ্রথম কারণ। সমাজবন্ধ 
হঈবা মাত্রই কাল্পনিক ভাষার সর্ট হইতে 

এক সমাজস্থ ব্যক্তির! পরস্পরে | 

পরস্পরের মনোগত ভাব বুরিতে ইচ্ছ,ক | 
তখন তাহারা পার্থিব পদার্থ সক-. রি 

লের ও মনোডুত ভাব সকলের সাঁধা- 

হইবে বলিয়া এক একটা || 
নাগ নির্দেশ করিতে থাকে | এই নাম; 
তাহাদের ইচ্ছান্থুরূপ কল্লিত হয় এবং || 
এই সকল কল্পিত নাম ক্রমে তাহাদের | 

যাহা | 
টচ্ছারকপ্সিত, তাহা সর্ব সমাজে সাধারণ | 

বলির! যে বিশ্বাস ও আকর্ষণ. 

থাকে। 

হয়। 

রণের বোধ্য 

মধ্যে ভারা রূপ ধারণ করে। 

হইতে পারে না। . এক এক. সমাজে 

এক এক রূপ; এই নিমিত্ত কাল্পনিক ভাষা 

পৃথিবীতে বছুবিধ । | 

আমর! স্থরকে ভাষা সংজ্ঞা প্রদান ধরি. 

লাম, যেহেতু, যাহ! ক, ভালু, প্রভৃতি | 

শারীর যন্ত্র সকল দ্বারা উচ্চারিত হয়া 

এক অস্তকরণের ভাব অপর অস্তকরণে | 

বুঝাইয়া দেয়, তাহা: ভাষা সংজ্ঞা কেন, বৃ 
প্রাপ্ত না হইবে ]. কাল্পনিক ভাষারও: ই; ূ 
নিয়ম। বাদ, যন্ত্াদির নর ক্ষ্ঠ, তালু, 

রর রেরই অনুকরণ মারা 

৩৬৩ | 
৬০৪৩ ৫ তত সর & রড ভা উড চা পদ ছা, চি ক পপ রঃ 

হইসে উচ্চারিত না হইলেও, উহা, ]. 

“সরে: ] . 



ভাষা, বশ্িবাৰ আরো 

| আছে ॥ সবের  স্ভিত্ত অন্তরের এমন 
| “মিশু সঙ্বদ্ধ সংস্বাপিত "আছে যে 

| তা অস্তরই বুঝিতে পারে, বৃদ্ধি তাহা 

. বুঝিতে পারে না। অন্তরের সহিত স্কুর 
| সকলের এই সম্বন্ধ খিনি বুঝিতে পারেন, 

| তিনি একেবারে আমাদের অন্তরের সহিত 

1 কথা কহিতে পারেন ।- এই সুর সকলের 

বর্ণমলায় প্রধান্ঃ সাতটি বর্ণ আঁছে 

এবং ম্মর্দধ এবং সিকি ভাগান্ুসীরে আবে 

(অনেক গুলি বর্ণ সংখা! হইয়া থাকে। ইাঁর 

কোঁন প্রকট স্থুরকণ্ে বা যন্বে ধবমিত হইলে, 

অন্তঃকরণও সেই ধবনিতে প্রতিধবনিত ও 

জাগরিত হয়; ষেন' তাহার চির পরিচিত 

আত্মীয় কোন কেহ তাহার দ্বারে আঘাত 

করিতেছে । অন্তর সেই স্ুরকে চিনিল, 

কি ঘুঝিল সেই তাহ] জানে। এই রূপ 

বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থর, ক্রম-নিয়মা- 

0 সারে মিলিত হইলে, অন্তকরণ একটা 
|| বুহৎ বাপার বুঝিয়! ফেলে। ব্রা ্ টর 

 পর্ষে একার্ণব কালে খন কিছুই চিল 
নাঃ পরমাণুর ্ বত্বাও অনুমান মাত্র, তখন, 

|| তাহার ভাষাও হইতে পারে না, 
বন্ত না থাকিলে; .ভাষা নির্দেশ দ্বার! কি 
বুঝাইবে? এই অনন্ত শূন্য, অস্থষ্টি, ইহা 

আমারা তা'বনাঁতেও আনিতে পারি না, 

| আমাদিগকে বুঝাইবার : অন। কোন 
উঃ য়] নাই, যদ্ধি কিছু. থার্কে তবে 

নি করি নিতে: পা 

 আর্মাদর্শন চি 
কজর৮ শশী? কজন উদ 

অনেক টি ৃ 

অতি অভ্ভুত। 

সার ভাষা ধলিছে পারি । 

. অগ্রহায়ণ টি 1 রর 
সেই অনন্ত হিরন দেখিতে কোন, 

স্বপ্রা সদ উউরোদীয় সজীতবিদ সবরের 

বায় এই অনস্ত শুন্যকে মানব মনের 
প্রতীতি করাঈয়াছেন। সুরের দ্বারায় | 
খতু 55, গ্রভাত, সন্ধা 

প্রভৃতির 

পারে। 

ভাবাবতরধ: সকলি  হইন্ডে | 
বাস্তবিক এই আারর ক্ষমত] ] 

আমরা স্তথারকে ভাষার 

এই অন্তঃকরণের ভাবোদীপক, 'এক | 

একটি স্থুরকে এক একটি রাগ কহে। 
তক্ষণ ব1 চিত্রসূর্তির ন্যায় রাগেরও অধি- 
কার অতি সামানা) যেহেতু রাঁগও 

তাহার উদ্দীপ্ত ভাঁবের কাঁরণ বা বিষয় 

কিছুঈ বুঝাইয় দিতে পারে না| করুণা, 
রসোদ্দীপক একটি রাগিণী শুনিয়া মনে 

করুণা ভাবের উদ্দীপন হইল, কিন্তু 

এ ককণার কারণ কি, এবং বিষয়ই বা কি? 

_বিচ্ছেদের করুণা, কি শোকের করুনা, 

কি আশা ভগ্নের করুণ, আমার! ক্ছিই ] 
বুঝিতে পারি না। বিচ্ছেদের করুণা যদি | 

হয়, তবে তাহার বিৰরণ কি? শৌকের| 

করুণা যদি হয় তবে তাহাঁরি বা বিবরণ 

কি? আশা ভগ্মের ঘদি করুণা হয় তরে 

তাহারি বা বিবরণ কি? ইত্যাকার' আন] 

1 কাজ্ষা সকল. উত্তেজিত হইতে: থাকে, 

কিন্ত রাগ এই 'আকাচ্ছার রক্ত | 

1]. করিতে পারে নাঁ। রি 
জগ স্থর) স্থুর সকল'পরম্পর মিলিত |. 

হা হসধরে এমন এক ভাবের উ্রক 1 সু্ভিত উৎপন্ন হর; এবং কম-উন্তি ॥ 
রে, যেন আমরা দশদিক: বা 

শ্বরমূর্তি কাব্য শরথদে মু লগ 

দ্বারা আমাদের এক. রগ সকল- 'আকা-। 

্ 

শি সস ০ সিকি ক এত ক্লক ও কা জা কাটি তা জা ভাজ বি রি 1] 
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॥ 

নদ ঙ্ষার পৃ রি সাধন করিয়া, থাকে। 
ঃ আরা ক্রমে তাহ! দেখাইব।.. 

| প্রকাশ করিয়া থাকে । 

| ও গভীর তাঁবে মুগ্ধী হইলে, শ্ব
ভাবতঃ এক 

| প্রকার স্থুর তুলিয়৷ উহা প্রকাশ করিয়া 
| থাকে। বাক্য সে গভীর ভাবের ম্বরূপ 

| প্রকাশে অক্ষম | 

তাহাই বাক্য প্রকাশ করিতে পারে। 

অতএব. বাঁক্য রাগের সহিত ূ 

গারে। 

প্রকাশ করিতেছে, এবং প্ী গভীর ভাবের 

কাব্যের দ্বিতীয়, সোপান। ইহার নাম 
| গীত ব! গীতি কাব্য। 
| স্বর যখন সুগ্ধ অন্ত:করণের আবেগ 

| প্রাবল্য. অনুসারে মন্দ ও ভ্রুত কম্পনে 
|| উখিত হইয়া থাকে। শরীর কোন আবেগে 

৭ উত্তেজিত হইলে, রক্ত জো দ্রুত বহিতে 
| রর ' থাকে, এবং মিশ্বাদ প্রশ্বাস ক্রিয়াও তদ্থ- 

রি 'পদৃতে ইইতে থাকে? তৎকালীন শরীর 
্ মিরত সুর: ক্র বিচ্ছেদে: নির্গত হয়) 

১, এবং. অপ": আবেগের. 'ান্্যাবস্থার 

” [হরও- মন্দ বিচ্ছেদে নিগ্ত হয়? এই ভরত, 
রা ০০০০ ১ ছা কহে! 

বির ও কাব্য দযালোচনা নী 
পাপা ৯৪ বকচকওত চাক নিলা জওপাকাকারীত তর ক ছজ। ৪৪০৮৪ ক সক ৫০৭ 

বাঁকোর যাহা অতীত, রাগ তাহাই 
অস্ত ঃকরণ কোন 

যাহা লঘুতর ভাব, 

সংযুক্ত 

হইলে অন্তঃকরণের গভীর হইতে লঘু- 
তর ভার পধ্যন্ত কলি প্রকাশ পাইতে: 

অন্তুঃকরণের গভীর ভাব, অস্তর, 

তাহার মন্ম হইতে সারের দ্বারায় বাহ 

কারণ ও বিবরণাদি লঘুতর বিষয়, বাকা, 
[| & স্থরের সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ করি 
তেছে।. এই: বাক্য সংযুক্ত স্থর, ম্বরমূর্তি 

হইতে উিত হয়,তখন আবেগের মান্দ্য ও [ 

অতএব: দেখা, া্টতেছে, অনতবা- ৰা | 

বেগের ভাঁষ। ছন্দমরী ভিন্ন হইতে পারে |. 
না। উদাহরণার্থ দেখাইতেছি। কোন) 
পুত্র শোকাউুরা নারী, শোকের অতি; 
প্রবলাবন্থায়, হয়ন্ত এইক্সপ ছন্দে শোক ূ 
প্রকাশ করিতে পাঁরে। যথা---£ | 

ওরে আমার, কি হলো রে,-- 

বুক ফেটে, যাঁর যেরে,_ || 

কোথা গেলি, প্রাণের বাছা). 

কোথা গেলেঃ পাব তোরে, 

এই ছন্দ, শোকের প্রবললাবস্থা হেতু |. 
দত গতিতে নির্গত হইতেছে | অপর ] 
শোকের অপেক্ষাকৃত মন্দাবস্বায় হয়ত || 

এইরূপ ছন্দে নির্গত হইতে পারে যথা ] 

সোণার পুলি আমার, কোথায় লুকালি রে রি 
* এসেদেখা দে. 

তোমার বিহনে রে বাপ্, সব শূন্য দেখি রে]. 
এ... সংসার আধার! |. 

সকল আশার ভরা, ডুবালি আমার রে. 
বিষাদ সাগরে! |. 

পথের কাঙ্গালী তুই, করিলি আমায়: রে | 

১ - "দ্বাঝের ভিগারী !. টি 

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে ছন্দ সকল অস্তর 0. 
আবেগের কেমন প্রকৃতিগত । অন্তরা" |. 
বেগ: মূর্তি চিত্রণের ইহাই রেখাকর্ষণ রে 

এই সকল ছন্া-রেখী' আবেগ-র্তির ] | 

যথাযথ মা হইয়া যদি কবির ইচ্ছানুকূপ | 
ছু বা দীর্ঘ হয়) তাহা হইলে আবেগ |. 
বিকৃত মতি ধারণ. করেও", আবেগের |: 

| প্রাবল! র্ণনে যি আমরা দীর্ঘ যতি ছন্দ রি 

যোগী করি, বে তাহা ছন্দের অন ্ রি. 
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|| রোধে অবশাই কিয়ৎ পরিমাণে মন্দ হইয়া 
| আসিবে । এরূপ আবার আবেগের মান্দা- 
| বঙ্টা বর্ণনে যদি [হত্ব যতি গ্ররোগ করি, 
|| ভাহা হইলে উহা! কিয়ৎ পরিমাণে ছন্দের 

| অন্থরোধে প্রবল হইয়া উঠিবে। প্রকল্প 
|| জনক দৃশ্য, গভীর দৃশা, ভয়ঙ্কর দশা 

|| প্রতি দৃশ্য বর্নেও খ্ররূপ দৃশোর 

0 গ্রক্কতির অনুরূপ ছন্দ নির্বাচন করিয়া 
ৃ লইতে হয়; নচেৎ তাহাদের ও গ্রকৃতি 

ৃ বিকৃত, হইয়া যাইবে। ইংরাজী কাব্য 

[| সকলে আমরা এরূপ ছন্দ নির্বাচন: 

| কৌশল বড় দেখিতে পাই না, আগ! 
[| গোড়া একখানি কাবা কখন কখন একই 

|| ছন্দে রচিত হইয়া থাকে। কাব্য বন্ুবিধ 
|| রসের সমষ্টি, একই ছন্দে বহুবিধ রসের 

অবতারণ বড়ই অস্বাভাবিক | সংস্কৃতে 
কালিদাস, প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্যে 
বর্ণনীয় বস্তর যেখ।নে যেরূপ ছন্দ-রেখ! 

স্বাভাবিক,লেখনী স্বত£ই যেন তাহা গ্রসব 

|| করিতেছে। এই নিমিত্ত এক খানি কাব্য 
|| এক ছন্দে রাঁচত হওয়া দুরে থাকুক, রস 
] বৈচিত্রতায় ছন্দ. বৈচিত্র স্থানে স্থানে 
] | খত ঝৌকেই, দেখিতে পাইব। কাব্য, 
[| পাঠের সময় আমরা ছন্দের অন্থদরণে : 
| কখন উথিত,, কখন পতিত “হইতেছি, 

[ষেন কাবা ক্ষেত্রের, বৈচিত্রমর ভূমিতে 
| আমর! সবযংই ভ্রমণ, করিতেছি। ছন্দের] 
: এই ভাৎপরধ্য গ্রহণে করির.বিশেষ সতর্ক. 
[| হও উচিত।, মেহেুৰ কাবাকনার ইহা 
| একট প্রধান আর; ::..::105:7111 

র্ ] ৃ 15 চনে, কবি বে রক 
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ধাক্যে প্রা? 

সেই. 

। 
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) গ্রযোজন, বাকা নির্াচনের তন্রপ । | | 
বস্তুর রেখা, বাক্য ] 

| তেমনি বণ”।  তীন্র, কোল, গম্ভীর, | 
ভয়ানক প্রভ্তি ভাবের বাক্য নির্বাচনও | 

[তাহার অনুরূপ. চাই। তীত্রভার কোমল | 

* ক্বরিতে গেলে বাকোর | 

অন্থুরোধে তীব্বভাবের তীব্রত্ব অনেক | 
কমির়া যায়। আবার কোমললভাঁব, তীব্র | 

বাক্যে কিরৎ পরিমাণে তীব্রত্ব পায়; 
গম্ভীর ভাব, লঘু বাক্যে লঘুত্ব পায়, এবং ৷ 

ভয়ানক প্রন্ততি ভাবও, সহজ বাচক্যে 

নহজ হইয়া আসে । বাক্যের এই তীব্র, 
কোনলত্ব প্রকৃত মাত্র লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট | 

হইল না, তাহার আর একটা প্রধান গ্রণ 

লক্ষ্য করিতে হইবে; সে গুণ এই,২ 

বাকা নকল যে ভাব-বিষয়ে বহুল প্রয়োগ ; 
হইয়া] থাকে, সেই ভাব বর্ণনে, সেই, 

ইহার 
ঢুইটা ফল'আছে। তক্ষণ গ্রত্ুতি মুর্ভিতে 
যেমন আমরা যে পরিমাণ প্রস্তর ধাতুকে ||. 
ডুবাইয়। লাবণ্য উপরে ভাদিতে, দেখি, || 
সেই পরিমাণ, আমরা, সৌন্দর্য্য উপলব্ধি ] 

করিতে পারি।-ভাষাতে ও. তদ্জপ যে পর্ি- 

মাণে আমরা ভাষার.ভাযাত্ব তুলিয়া বর্ণ: | 
নয় বিষয়ের লারণ্ উপরে ভাসিতে দেখি, |. 

ভাষারও .. উৎকর্ষ (|... 
শব দকল র্ধোধা হইলে, লাবণ্য, তাহার, .. 

ভিতরে নুরাইয়া, থাকে». তক্ষণ মর্থি - পা. 

সৌন্দর্য পরস্তরাভাত্তরন্ত হইলে, ফেমন টা 

| কদাকার. কর্ষক. বোধ ছয় । 
ক নীরস, র্বক হই উঠে ও জানার £ শী" রা টি 

সকল বাক্য গ্রয়োগই উচিভ; 

পরিমাণে: আঁ 

ভাষাও তদ্জপ || 
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দ্য চিন্রণ উদ্দেশোর বিশেষ লাঘব হুর। | দেখিতে নাচায়- 

| শখ সকল এক ভাবে বুল প্রয়োগ হইয়া | 
| সাদিলে, তখন আর আমাদের শের 

|| শব্দত্ব প্রতি লক্ষ্য থাঁকে না, উহ। প্রয়োগ 

[| হইবা মাত্র আমরা একেবারে উহার সহিত 

উহার জড়িত ভাবের প্রতিই লক্ষা করি। 

দ্বিতীয়তঃ, বাক্য বহুল প্রয়োগ হয়া 

আঁসিলে উহা ক্রমে আমাদের প্রিয়শব্যব- 

| হার্্য হইয়! উঠে, এবং ক্রমে এক ভাবের 
পরিবর্তে বহুল ভাব-শ্লেষ উহার সহিত 

আকৃষ্ট হইয়! যায়, উহা! ক্রমে ভাষার 

[এক একটি রত্ব স্বরূপ হইয়া] উঠে। 

এই রত সকল নির্বাচন 

' || ছন্দ সুত্রের হার গীথাই প্রকৃত 

কার্ধয। 

| আমরা গীতি কাবোর কথা হিযং 

এই ছন্দ ও বাকোর কথা বলিলাম । 

| যে হেতু, ছন্দ ও বাক্যাই সমস্ত কাব্য 

|| কলার মল ও গ্যারি অবলম্বন, ইহা না 
| বুঝিলে কোন কাব্য বিষয়ই ভাল বুঝান 

| যাইবে না। 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্থরের সহিত, 
| বাক্য সংযুক্ত হইয়াই গীত বা গীতি কাবা 

| রচিত হয়। স্ুর জড়মূর্তি কাঁবোর ন্যায় 

| উদ্দীপ্ত রমের কারণ ও বিষর কিছুই বুঝা- 
] ইয়া দিতে পারে না। বাকা তাহার, 
সহিত সংযুক্ত হইয়া এই কারণ ও বিষয় 

সি ০ ১০প শনিনিরিল নব নক টি 

সংযোগে গাইতেছে যথা _.. 

৭ সতী 7১ এ শে এ 

না 'জ্েখিলে মরে: প্রাণে: 2 

8৭. 

কাব্য দমালোচনা | 

*শাশীশ শা াপাশীীপীশটটা শী? তিশিপপীটী শি শিট পাশপাশি শীত ১ শশা পিসী ০ সপ পপ তি 

“প্রকাশ করিয়া দেয়। ..কোন রযক্তি আর | 
| ৃ ( আমাধিগকে বুঝাইয়া দিতেছে । কোন; 
[ক জানি কি ম্নে মনে- ভেবেছে আমায়: 

1 তাহা" মুখে প্রকাশ করিতে পারে না,] 

তবু কেন দেখিতে ন! চায় ! 
. আপনি দেখিতে গেলে, 
কত যেন নিধি পেলে ) 

আদর করিতে এসে, 

*.. কেঁদে চলেযায়। 

কাদিয়ে ধরিলে করে, 

থর থর কলেবরে 

চেয়ে থাকে মুখ পানে 

পাগলের প্রায় | 

সহস। চমুকে উঠে, 

সভয়ে চৌদিকে ছোটে ) 
আবার সমুখে এসে 

কীদিয়ে দীড়ায় ) 

ছল ছল ছুনয়ন, ৷ 

ল্লান চারুটানদ্রীনন, 

আকুল কুন্তল'জাল, 

অঞ্চল লুটায়; 

আবার সমুখে নাই, 

কেবল শুনিতে পাই 
হৃদি ভেদি কথধ্বনি 
উঠে উভরায়। 

সাধে কি সাধিল বাদ! 

কেন হেন পরমা ! 

কেনরে বেঘোরে মোর! | 

এখানে জ্বরের সহিত বাক্য যুজ। 
হইয়া অবভীর্ঘ রসের, কারণ ও বিবয় | 

ব্ত্তি; কাহার প্রেমাসক্ত হইয়াছে, সে 



৩৬৮ 
0425 চাননি রাগ জট ॥ গকাাবানরনগন্ীপিচ জা এক 

| কার্যে প্রকাশ করিয়া থা থাকে; , অপর বক্তি 

কার্যে দ্বারাই তাহার সেই প্রণয় ভাব 
|| বুঝিয়াছে, এবং বুঝিয়া গ্রণয়রসে মুগ্ধ 

ূ হইয়া এ গান গ্রাইতেছে। আমরা প্রণয় 

[| রসের কারণ ও বিষয় বুঝিলাম বটে, কিন্ত 
|| উৎ। হইতে অপর আকাঙক্ষার উৎপদ্ভি 
[ হইল; আমরা প্রণয়ীদ্বয়ের, প্রণয়-টবচি- 

 ত্র্যের আপূর্ব ঘটনা জানিতে ইচ্ছুক 
হইলাম; কিন্তু গীত দেই আপূর্ব্ব ঘটনা 
বর্ণনা দ্বারা আমাদের আকাজ্কা তৃপ্তি 

|| কাঁরতে পারে না; স্থানে স্থানে গভীর 

বযন্ত-উচ্ছণন। 
সপে টিপ 

সথিরে ! 
] কেন আজি দুর বনে পিকবাঁলা বঙ্কারে, 

ৃ তরল চঞ্চল দ্বরে, 
.: রাগপ্রবাহিনী ঝরে, 

ভাষায়ে কানন মরি, মধুময় আসারে ! 

..  পলবিত তরুগণ, 

|. কুম্থমিত কুঞ্জবন, 
0 তরুপরে নবদল সদীরণে বিহারে / 
| সখিরে! এর 
রা ক আদি রা বনে লক বঙ্ারে । ] ছে) রা 

2. বিন! 5 
0 হবীতল পরশনে, রত শন, রর 

আর্ধাদরশন | 
কর উড ওহ ৮ ৬৬ এ 5 ৬৬ ড ৬৬৬ ত ভব 32268 জজ চি ওক, 

নি হে গিত নত দ্য সমস্ত ব্যাপারের 1 

ৰহিতেছে হম ্রতিত দিনে 1. র্. 

সজ্জিত প্রকৃতি আজিন নব ববীন। শাল, নি ৃ 

1 খু. খল সোছাগে মরি বি বিরলে, 

০৬ উ৬৯৪৪সএা ₹০৮৪ক৫৯%৪৬। 8 ও ও ছানি 

প্রতি বৌতৃহল জাগরিত করিয়া দেন 
মাত্র। এই আকাজ্ষা আখ্যান: কাব্য 
নিবৃত্তি করিতে পারে। আখ্যান কাব্য | 

আপূর্বব কো . এফ বিশেষ ঘটনার বিষয় ; 

নমন্ত বন”দারায় আমাদের আকাজ্ক! 

নিবৃত্তি করিয়া থাকে। আখান কাব্য | 

এই নিমিত্ত, গীতি কাব্যের উচ্চ পদবী। 

আমরা আগত প্রস্তাবে আখ্যান কাবোর 

বিষয় বলিব। 

্রীরামচ্্মুগোপাধ্যায় 

বহিতেছে অবিরল, ' 

ফুলপ-কুল-পরিমল, 

বসন্তের অনুরাগে ছড়াইয়। অথিলে )' 
বরষি কাকলীকল, 

কলকণে স্বকোমল, 7. 

সরস মধুরে আদি জাগাইছে কোকিল মে 

. সথিরে ! -.. | 

দন 

ধিরে! : 4 

চাক ৃস্তাসনে বসি. 
মধুময় সুখশশী, 



০2 ননিতি 

| অশ্রহারণ ১৮২ নু 
০ 

এ সমীরণসোহাগিনী, 

রি বসন্তের সরোদিনী, ' . 
| টতেছে শতদলে, স্ুবিমল কমলে) 

. সথিরে পি 

সিল পরকুতি আজি নবনীল শ্যামলে। 

এ এ 

সথিরে! 
ধিকসিত ফুলজালে বিভূষিত বলদী; 

আরণ্য প্রণয়ভরে, 

আলিঙ্গিয়া,তরুবরে, 

নাচিতেছে সোৌহাগিনী সমীরণে সিহরি । 

চম্পক অপরাজিত।, 

| তরুপরে গ্রফ.লিতা, 

প্রকুল্লিত। দামে দামে যুথিবন-মুন্দরী 

সথিরে! 

বিভূষিতা বনফুলে বসন্তের বললরী। 

(৫) 
| সথিরে! 

মধুকর, 'করদ্বিত নবচুত, কুলে, 

.. চুতলতা লাদগরে, 

ৰ  স্থকোমল কলেবরে 
0 আহরিছে কিশলয়, নিলীময় দুকুলে, 

0.  মোহিয়া অখিল বন, 

0... উসিছে অনকষণ। ,.. 
_ননদনের ? পরিমল নবস্কট বলে; | 
| . সখিরে! : 

ব্ারিছে রর নত কুলে । 

| (৬১ রা 
(ধিরে! ]. 2 রঃ রি এ এপ 

বসন্তের পানে, পরি অন, 

বসত উ্ টস । 

নব রসে, কিন্ত মম জীবনের কাননে) 

| জীব [নর মধুমায ফিট? ক জনমে, মা 

৩৬৯ |. 

কু বলামপনি, 

. ফুলময়ী বূপেশ্বরী, 

মন্মথমোহিনী রতি ফুলকুঞ্জে বিহারে) 
কুছমে সজ্জিত কায, 
অনঙ সলাজে চায়, 

সম্মোহন শরে মরি নিজ বক্ষ বাবে, রে 
সথিরে। : 

দাও করতালি মৃদু হাসি বিশ্ব অধরে 1. 

0 
নখিরে ! 

এই সেই মধুমাঁস সেই ফুল ছুটছে এ 
. বসস্তের উন্মত্ত মন, 

চুদিয়া কুস্থমানন, 
বঝন্কারি মধুরে অলি মধুপানে মেতেছে, 

মলয় মরুত হায়, 
ধীরি ধীরি বহে যায়, ৃ 

সেই ফুল-কিরিটিনী বনলতা সেজেছে, চি 
সখিরে ! 
এই সেই মধুমাস সেই ই ফুটেছে | 

(৮ ). 

জজ 

সথিরে ! ৭ ক 5 

এইত স্ুচারু শোভা ভাপিতেছে নয়নে | 
এই মধু প্রকুষ্লিত, ৃ 

 ফুলরাঞি বিকশিত». 

যৌবন কুসুম হাঁ... 
নীরবে গুকায়ে যায়, | 

হবে-কি সরস:আর, স্তর” পর্পনে ; | 
সখি! রঃ 8 



পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে তৃপৃষ্ঠে ও ধা. 

| মুতে তড়িৎ আছে। এই তড়িৎ কিরূপে 
উষ্টত হয় তাহা অদ্যাপি নিশ্চিত হয় 

নাই । 'অনেকে অনেক রূপ কারণ নির্দেশ 
করেন। সম্ভবতঃ কতকগুলি কারণের সম- 
বায়েই ইহার উৎপত্তি | কেহং রাপারানিক 
ও ভৌতিক ক্রিয়! কেই এক মাত্র কারণ 
বলিয়া! নির্দেশ করেন। পৃথিবীতে কত 

শত রাসায়নিক সংশ্েষণ ও বিশ্লেষণ 

শ্বতঃই সাধিত হইতেছে । আমাদের 

প্রতি নিশ্বাসেই রাসায়নিক ক্রিয়া, উদ্ভি- 

দের প্রতি নিশ্াসে৪ এই. ক্রিয়া । প্রত্যেক 

(জলবিন্দুর বাষ্পীভাবেও কেহ২ ভড়িভের । 

উৎপন্তি নির্দেশ করেন। কিন্তু সকল 

| রাসায়নিক ক্রিয়া! হইতেই তড়িং উদ্ভুত 

ইয়না। পরিশ্রুত (01981:51) জলের 
বাম্পীভাবেও তড়িৎ উদ্ভূত 

বা লবণাক্ত ভ্রব্য জলের সহিত মিখিত 
* থাকিলে বাম্প যৌগিক-তড়িদাক্রাস্ত ও 
| জল বিয্োগিক ছড়িদাকরান্ত হয়। জলের 

ৃ সহিত অল্প মিগ্রি 'ত থাকিলে বিগরীত 

] করক্ হইয়। থাকে অর্থাৎ বাপ্প বিয়োগিক- | 
[| তড়িপক্রান্ত হয়। এই কারণে ইহা 
| অস্থমিত হইয়াছে যে সমুদ্র-্লের লবণা* 
| ধিক্য হেতু মেঘ যৌগিষ-তডিদাক্রান্ত ও. 

ূ ॥ পুী  বিয়োগিক-ভড়িদাক্রান্ত হইয়া 

] _থাকে। উদ্ভিদের নিশ্বাসও ভড়িহযূপতির 

একী কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে. 
সি অনেকে আবার. াযুবেগে "কঠিন ও 

হয় লা।ক্ষার 

০ 

২ শশী শশী শি শশীশ্গীশ্শীাশীশ্ীশীশী শীলা শিাশপীীাশীশী শী শোপিস পশাপিশাশিা শসা সী স্পা ীশিশপাসপাশাশীশী 

বিদুৎ বজ ও বাদ |. 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর |) | 

| তরল বস্তুদিগের পরস্পর ও পৃথিবীর সহিত | 

্ 

ঘর্ষণকেই বায়বীর তড়িতের (00708- ব 

[)170110 01৩৫ )্য)কারণ বলিয়া নির্দেশ। 

করেন। গিলাবৃষ্টি ও বাত্যার সময়, 

তড়িতের অত্যন্ত আধিক্য হইয়। থাকে ৃ 

এবং এই কারণে ঘর্ষণ একটা প্রধান | 
কারণ বলিয়া বোধ হয়। সে যাহাহউক 

বায়বীর তড়তের ঠিক কারণ স্থির হয় 

নাই বটে,কিন্ত ইহার কার্ধা সকল অনেক 
গরিমাণে নিয়মবদ্ধ হইয়াছে । 

পূর্কেই উক্ত ভইয়াছে যে খিছ্বাৎ অতি- 

বিততিযা-বিশিষ্ট (10101) 09291018 ) দুই | 

বিভিন্ন তড়িতের মিলন ফল । এক গ্রকার 

তড়িৎ মেঘে ও অপর গুকার ভূপৃষ্ঠে 
থাকে । কখন২ এক মেঘের তড়িৎ অপর 

মেঘের ভড়িশের নঠিত মিলিত হইয়া9 
গাদন কযে। মেঘ সকল সচরাচর, 

নডিদাক্সাস্ত কিন্ত কখন ২ বিয়ো, | 

গক ভড়িদ।ক্রান্তও হ্ইয়] থাকে । 

সকলেই জানেন যে বিছা দৃষ্টি সন্তা- 
পক আলোক বিশেষ। এই আলোকের ; 

রদ আমরা শুভ্রই দেখিয়া, থাকি কিন্তু 
উচ্চ পর্বতের উপর. হইতে, গোলাপী ] 

আভা বিশিষ্ট দেখামন। তাহার, কারণ, | 
উপরের বাযুন্তরের গাঢ়তা। অল্প 1 বিদ্যুৎ | 
্ষণঞ্ারী বলিয়াই ইহার অপর নাম ক্ষণ- | 

উপ 

বছত ডৎ 
৬. 
যাঁগিক ও রা 

গস 

 প্রাভ!। কিন্ত ক্ষণস্থায়ী: হইলেও ইহা ] 

তাৎক্ষণিক . [08080608608 9 নহে] 

এ অর্থাৎ অত্যন্ত অননক্ষণ থাকিলেও মেলে, ৷ 



অওহাদণ ১২৮২, রং 
র৩৮৩ রক ভরা জ্ড ওত কক ৪ রকাজ রও চাক জর জু জড় গরিব কীনা চক বা। 

য়ের টস আছে। ৃ 

করাও. দুরূহ তাহার 

যে. মন্ুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ইহ হয়ত 

|| ধারণ! 

করা 

উপায়টা 'লেখ৷ গেল না। 

পারিবেন । হুইট ষ্টোন সাহেব (016৯৮ 

প্তাহার দন্ত গুলি দেখ! য|ইতেছে না। 
(মনে কর সেই চাকা যেন অন্ধকারে এই 

 বিছ্বাৎ চমকিল, চাকা যত বেগেই 

সপ 

অত হয়না | 

রিদম সকল, (জোজঃজ 06.11211 

আহ) দৈর্ঘয বহুক্রোশব্যাপী এবং সট- 

| রাচর আক্কৃতিতে করাতের ধারের ্ যায়। 
] (অটরূগঃমারৃতির কারণ এইযেসেই তড়িৎ 
] মিলনের সময় বায়ু অত্যন্ত সুচি হই 

এক. সেকেখরের 

| দশ হাজার ভাগের প্রায় এক ভাগ এই 

| আলোকের, স্থারিত্ব। যে অল্প সময় মনে 

এ নিয় 

] অনেকে বিশ্বাদ করিবেন না। কিন্ত 

| ইহা অতি স্ুনিপুণ অথচ নহঙ্গ উপায়ে 

| নিংনংশয়িত রূপে স্থিরীকূত হইয়াছে। 

আপাততঃ দুর্ববোধ হইবে বলিয়! সে 

তবে বিছ্বাতের 

স্থায়িত্ব যে অতি অপ্প তাহা নিম্ম-লিখিত 
৷ পরীক্ষার দ্বারা সকলেই অনুভব করিতে 

১07৪) প্রথম এই পরীক্ষা করেন। মনে 

কর কর।তের ধারের ন্যায় দস্ত-খিশিষ্ট এক 

খানি চাকা এমত বেগে ঘুরিতেছে যে 

রূপ বেগে, ঘুরিতেছে, এমন ময় হঠাৎ 

| থুকুক, না. সেই: বিদ্যুতালেকে চাকার 

দত্তগুলি দুষ্ট হইবে এবং বোধ হইবে 
| যেন সম্পূণ “স্থির হইয়া আছে। তাহার 

কারণ বিছ্যাতালোক যে অগ্পক্ষণ থাকে 

| সে সময়ের মযো চাকার ঘূর্ণন এত অল্পে 

কিছ, বজু ও বিছা | 
পি 

সতত ৯ পতন জজ ড কার এর ও কগাকিত অক করত ভা 

সে 
| 

পপি 

জজ! সক্মজজজ্চজজ। তকে 

বছাৎ-্! ভি গতির বাঘাত সম্পাদন ৃ 
করে। বিদ্যুৎ-স্কুলিঙ্গ তখন লম্ঘভাবে 
যাইতে 'ন। পারিয়। বক্রভাবে যাইতে 
থাকে এবং এইরূপে বোধ হয় যেন ধাপেং 
নামিরা আইসে কিন্ত এততিম্ন অন্যরূপ 

আক্ৃতিতেও আবিডত হয়। সে সকল ]. 
সচরাচর দৃষ্ট হয় না। 

বজ বিদ্যুতের অন্ুবপ্তী বলিয়! রা 

এক সময়েই | 

তবে আলোক 

হয়, কিন্তু তাহা নহে। 

উত্তয়ের উৎপত্তি |. 

অপেক্ষা শব্দের গতি অত্যন্ত অল্প সেই 

গন্য আমরা বিছ্রাতের পর বজের শব 

শুনিতে পাই। বিছ্বাতের সময় বায়ুর 

বিলোড়নই এই শব্দোৎ্পত্তির কারণ। 

যেখানে বাদ্দ পড়ে সেখানে শব্দ অতি 

উগ্র ও ক্ষণস্থায়ী দূর হইতে বোধ হয় 
যেন একটার পর আর একটা শব্দ কখন 

ক্ষীণ কখন গুরু এইবপ ক্রমে শব্ধ, গড়াই- 

তেছে। ইহার কারণ বিদ্ুৎ বহু'অড়িৎ" 

মিলনের ফল ? প্রতোক গিলন হই- 

তেই শব্দ উৎপন্ন হয় এবং এই মিলন | 

সকলের দূরত্ব ও বিছিন্ন। সুতরাং দুরত্ 

অন্ুমারে আমরা একটীর পর "জার একটা, 
এবং ভড়িৎ-মিলন- 

সকলের দূরত্ব বিভিন্ন হওয়। প্রযুক্ত তত্তৎ ] 

| স্থলের : বাযু-স্তরের গাছতা এবং তদনথু-. 

সারে শবের. গুরুত্ব. বিভিন্ন হইয়! | 

শন্দ শুনিতে পাই। 

থাকে |. এই ₹ জনা শব কখন ক্ষীণ কখন | 

গুরু হ্য়।- ১৪৯৫, আইল অপেক্ষা | ূ 

অধিক, দুরে. হইলে আর. আমরা | 
বজেরু খা শুনিতে, পাঁচ. না রী ] ্ 



| ৪১ 

|| অনেকের সংস্কার 
] দের মূল আছে। বিদ্যুৎ মাটির ভিতর 

[| যাইবার সময় এরূপ গর্ করিয়া! যায় যে 
| তাহা দেখিলেই লৌহফলক-রুৃত বলিয়! 

|| থাকে।, 

|| একরূপ বিশেষ গন্ধ উদ্ভূত হয়। বিছ্যুৎ- 

(222 

লৌহ্ফলকের: ন্যায় বলিয়া 

আছে। এপ্রবা- 
| বজ, 

ভ্রম জন্মে। কিস্তৃ বস্তুতঃ ওকনপ গর্ত হওয়ার 

|| কারণ স্বতন্ত্র। মৃত্তিকায় (১1]1001) পিলিকন 

॥ নামক যৌগিক পদার্থ পিকিভাগ আছে। 
বিছ্ুৎ এ্রবেশের সময় যৃত্তিকাস্থ এই 

] সিলিকন-বিশিষ্ট পদার্থ সকল দ্রব করিয়] 

যায় এবং সেই জনা উহার 'প্রবেশ-পথ 

এবপ টিহ্নিত দেখ! যায়। এই গর্ত 

কখন কখন ২৪ হাত ডিতর পধ্যস্ত গিয়। 

যেখানে বাজ পড়ে ঘেখানে 

নংযোগে ভূবাযুস্থ অকপিজেনের রূপান্তর 

ৃ হুড দে অবস্থায় তাহাকে অঞ্জোন 

| (0৮০০) বলে। এই অঞ্জোন হইতে 
| পূর্বোক্ত গন্ধের উৎপত্তি । 
] কখন কখন বাদপড়ার স্থান হইতে 
|| দূরে থাকিয়াও কোন কোন ব্যক্তি এরূপ 
| ংক্ষোভ (98০০9 গ্রাপ্ত হয় যে তাহা-, 
| তেই তাহার, তা হইয়া থাকে। ইহা 

তড়িদাক্রান্ত' ত 
মেঘ সকল, তাহাদের আয়তিস্থ সমস্ত 

 বন্ততেই ভড়িৎ সংক্ামিত করে।', সেই, 
| | জন্য ছু বা নং মহা, ও খানা, 

তড়িৎ 'নংক্রামণের ফল । 

দন । 
ওল লও ক জাকাত উত্তরও চা ৭ ১৬ ও জাজ ক জন উড ও উজ উকি ভা ও ও রও অর খা ওর গাব ও ক কউ কটন এর পকারউ্বাজ ডজন কাস নও চিতা ₹ কারওএ ভা ডক উপরও ড চ ও হও জাতীর তত চপ ও র্যাব জাপা রাও পট টড জাগার 

|| এই জন্য সময়ে সময়ে ব্ছৎ দেখিতে | 

|| পাই কিন্তু বজে র শব শুনিতে পাই না। 
ৃ এরূপ ঘটনা আকাশ পরিষ্কার থাকিলেও 

হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। 

অগ্রহায়ণ ১২৮২ . 

বস্ত সকল মেঘের (বিপরীত তডিগা্ান্ত 
হয়। কিন্তু বিদ্যুতের উৎপত্তির সহিত 
মেঘের তড়িৎ পৃথিবীর তড়িতের সহিত 

মিলিয়। নিশ্চেষ্ট হয় এবং মেঘস্থ ভড়ি- 

তের অভাবে মেঘের সমগড়িৎ (যাহা || 
পূর্বে তি ক্রামণ প্রভাবে মানব |] 

দেহ হইতে পৃথিবীতে সঞ্চালিত হইয়া | 

ছিল) পুনর্ধার মানব দেহে ফিরিয়া | 

আইসে এবং তথায় বিষম তড়িতের 

সহিত মিলিত হয়। এই ক্রিয়! অত্যন্ত 

দ্রুত হইলেই প্রাণ বিয়োগ হইবার 
সস্তাবন।। 

জনা যে সকল সৃচাগ্র লৌহদণ বাবন্ৃত হয়, 

তাহাদিগকে বিছ্যুদ (118 2100010 (:010000 

00)বলে। ইহার মূলস্থত্ দুইটা । গ্রথমটার 

উদ্দেশ্য বজপতন নিরাকরণ। দ্ধিতীয়টার 
উদ্দেশ্য যখন অনিবার্ধ্য, তথন বাটী রক্ষা । 

প্রথম হত-বিন্দুর ক্ষমতা (72০6: 

0%1901788)। পুর্বোই উক্ত হইয়াছে যে 

জ্যামিতি-কর্মিত বিনুবৎ স্ুঙ্মাগ্রে তড়ি- ৰ 

তের বিততিষ! | 09905) অসীম এবং 

বিভতিষ। অসীম হইলে তড়িৎ মকল-] 

বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। 
এই জন্য বিহার অগ্র, বিদুৎ, ল্গ্ম] 

হওয়া আবশ্যক। তাহ! হইলে ছুপৃ্থ ] 
তড়িৎ ধাতু- দণ্ড দিয়, চালিত হইয়া 

তাহার অগ্রভাগ হইতে বিকীরিত হইতে | 
থাকে এবং অরে অল্পে মেঘের বিষম | 
ভড়িতের সহিত মিলিত, হয়া, উহাকে | 
নেট ক করে। আবার, খই | নিীরণ | 

বিছ্যুদ্দণ্ড | ব্জু হইতে বাটা রক্ষার 

প্ৰ্ 



- অগ্রহায়ণ ১২৮২।, 

তৃপৃষটৃথ তড়িৎ-স্তরের গাও অল্প 

হয়| | আসে । নৃতরাং বিছাৎ-্ক, লিঙ্গের 

| আবির্ভাবের সম্ভাবনা অল্পই থাকে! 

দ্বিতীয় সুত্র পরীক্ষা দ্বার ইহ! জানা 

গিয়াছে যে অধিক সঞ্চালক পাইঈলেই 

তড়িৎ, তাহার ভিতর দিয়! প্রবাহিত 

হইবে। স্ৃতরাং ইহা! সহজেই বুঝা 

যায় যে যদ্দি কোন বাড়ী ধাতু-দগবিশিষ্ট 

হয় এবং সেই ধাতু-দগ্ডের সহিত পৃথিবীর 

সংযোগ থাকে তাহা হইলে বিদ্যুৎ 

উহ্বারই ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইবে। 

কারণ বাঁটী অপেক্ষা ধাতু-দও অধিক 
সঞ্চালক । সুতরাং বাটী অক্ষু্ন রহিবে। 

] আবার এই ধাতু-দণ্ড যত অধিক সঞ্চালক 
ধাতুতে নির্মিত হয় ততই ভাল। তামু 

| সর্বোৎকৃষ্ট সঞ্চালক, সুতরাং তামে বিছবা- 
দণ্ড নির্মাণ করিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা 

উত্তম। কিন্তু উহা অধিক ব্যয়সাধ্য 
বলিয়৷ লৌহদওই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

উত্তমন্ধপে নির্মাণ করিতে না পারিলে 

| বিছ্বাদ্দগ্ড হইতে বিপদ ঘটিবার অতন্ত 
সম্ভাবন1। সচরাঁচর যে প্রণালীতে ইহা 

নির্মিত হয়| থাকে তাহাতে বিপদ্ না 

|| ঘ্টিলেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপ সফল হয় না। 

] এই কলিকাতা নগরীতে উচ্চ প্রাসাদ 
| মাত্রেই এক একটী বিছ্যদ্ণ আছে। 
|| কিন্তু সকল: গুলিরই নির্মাণ-প্রখালী 

|| একরূপ দোষাবহ। মকল স্কুলেই লৌহ- 
|| দণ্ড গুলি বাটীর ভিত্তি কিয়দরে নিহিত 
| এবং মধ্যে, মধ্যে এক এক খণ্ড রী কাষ্ঠ 

নি বজ, ও বিদ্যু্দগ 
৬ রর 

৪5৪০৮০৪৭৩০০ 5০ ৪০৪৪55০৪০৬৪ ০%৪৫ ৪ ৪৪5 ৪৪ বকর ০৯৮২৪৪ ৪৪ ৮৪৯৮৪৪৪ হল উন উর সকলই এ ৯ ৪৪৯ তা জান জিপ ৪৫২৪ জিত ত জন দিত ৪ ৩৪৫৪ ৪৮৪৬ ৪৪৩৫৬ ৯৩৯৬৪ ৪০৬৪৪ ০ ১৪ ৫৪ দ৭ ৪৪৯ ১৯৬৬৪ 5 ৪৭ ৯এদ ০৯৭ ৩৬ ৪৯০ ৪৩৬ গজল জ্ববিত উজ কও উজ ৩৪৯ ৬৪৬ ভকচ। কস্রককজিজ ক ক ডক কা ০ পল 

'সস্তাবনা রাছল। আর যদি বাটীর, 

| দার কিয় বহি! ১১ কি অসঞচা- 

লক কাষ্ের দ্বারা সংযোগ সংযোগ নয় 

বরং তাহাতে বিচ্ছিন্নই থাকে। এক্সপ 

নির্মাণ-প্রণালীর মূল কি তা! জানিবার 

আবশ্যক নাই। ইহীর দোষ এই যে 

ইহাতে বিছ্বাব্দখ্ডের পুক্বেক্ত. ছুইটী 
উদ্দেশোর একটীও সম্পূর্ণ সফল হয় না। 

প্রথম উদ্দেশা__অর্থাৎ বজপতন-নিরা- 
করণ--সফল হয় না তাহার কারণ এই 

যে লৌহদণ্ডের সহিত বাড়ীর সংযোগ 
নাই ; সুতরাং বাটার তড়িৎ উনার অগ্র- 

ভাগ দিয় বিকীরিত হইতে পারে না| 
মনে কর যৌগিক তড়িদাক্রাস্ত একখানি 

মেঘ উপরে আছে। সেই মেঘের 
প্রভাবে পৃথিবীতে তড়িৎ সংক্রামিত 

হইবে অর্থাৎ মেঘের যৌগিক ভড়িতের 
আকর্ষণে বিয়োগিক তড়িৎ ভূপৃষ্টে এবং 

ভূপৃষ্টস্থ বস্ত সকলে জমিবে। যে বস্ত 

যত উচ্চ তাহাতে তত অধিক ভড়িৎ 

জমে এবং তঞ্জন্য বিততিষাঁও অধিক 

হয়। এই কারণে উচ্চ বস্ত সকলেই: 

বজ, পতনের অধিক সস্তাধনা। এক্ষ্নুণ 

পূবের্ণাক্ত কারণে যখন বাটীর উচ্চ 
ভাগ সকলে বিয়োগিক তড়িৎ প্রধা- 

বিত: হইয়াছে তখন লৌহ-দও-দিয়। 
বিকীণণ হইতে না পারিলে উহ। মেঘের 

তড়িৎকে আকর্ষণ করিতে ৎ াকিবে ॥ 

স্থতরাং উভয়ের সম্মিলনে বিদ্যছৎপত্তির | 

উচ্ভভাগে তড়িতের বিততিষা অতাস্ত 
অধিক, হয় তাহা হইলে তড়িৎ লৌহ-- 
দণ্ড ও ছাড়া বাটী ভেদ করিয়া এ 
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0 হইবে। : স্ৃতরাং ব্জ নিরাকরণও হইবে 

লৌহ দণ্ডের উপকার এই যে ভৃপৃষ্টস্থ 
1 ভড়িৎ বিকীরণ করিয়া খাঁটার উপরি 

| ভাগে ভড়িৎ্প্রবাহ কমাইঘা দেয় এবং 
তজ্ীন্য মেখানে ওড়িতের বিভতিযা 

'অতান্ত অপিক হঈতে দেয় না শ্তরাং 

খিদ্বাতের সম্ভাবন। অপেক্ষাকৃত অঞ্প 

হয়। 

ির্াণ-প্রণীলী । এই সকল দোষ 
পরিহার করিতে গেলে নিমুলিখিতরূপে 

খিছাদ্দ নিশ্দাণ করিতে হয়। বাটার 

আয়ন বিশেষে ৩১৭ ফুট একটী 

রুলের মত লৌহদও বাটীর ছাদের উপর 

উপযুক্ত স্থানে ঠিক্ লম্বভাবে স্থাপিত 
করিছে হয়। এই দওর অগ্রভাগ যেন 

খিন্দুবৎ সুক্ষ হয় এবং সেটুকু তারের 

৭ ইঞ্চির কম ন1 হয়। পরীক্ষা করিয়। দেখা 

গিয়াছে দণ্ডের উচ্চতার পরিমাণ য্ত,তাহার 

॥ দ্বিগুণ ব্যাসার্দপরিমিত বৃত্তাকার স্থান প 

| দ৭্ দ্বারা রক্ষিত হয়। অর্থাৎ দণ্ডের 

উচ্চতা! যদি ৮ ফুট হয়, তাহা হইলে 

এ দণ্ডের চতুর্দিকে ১৬ ফুটের মধ্যে যত 

[স্থান আছে, সমস্ত রী দণ্ড দ্বারা রক্ষিত 

| হইবে । এই রূপ উচ্চতা ৯ ফুট হইলে 

| 1রংযোগ করিয়া দিতে হয়|: 

ছানি | 
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ূ না বাড়ী রক্গাও হইবে না। এরপ স্থলে 

] হওয়। চা । অধোভাগে ইহার বেড় যেন, 

|| ১৮ ফুটের মধ্য্থ স্থান এবং উচ্চত| ১৭ 

ফ্ট হইবে ২০ ফটের মধাস্থ স্থান 

দ দ্বারা রক্ষিত হয়। এইবূপে [৷ লৌহ- 
দর স্থাপন করিয়া পৃথবীর সহি উহার | 

এই 

অগ্রহীয়গ ১২৮১. ।” 

সংযোগ এ: অপেক্ষা জাত রঞ্জ, 

দিয়! করিলে ভিত্তির ভিতর দিয়! মাটাতে ূ 

লইয়া যাইতে অনেক সুবিধা হয়। 

জলের পাইপের মত ভিত্তির ভিতর দিয়া; 

লইয়া গিয়া গর্ভ করিয়া নিকটবর্তাঁ। 

কোন কুপের" রঃ ভিতর চালাঁইয়! 

দিতে হয় এবং শেষ হইবার সময় দুই | 

তিন শাখা বাহির করিয়! দিলে ভাল 

হয়। আর নিকটে যদি কোন কপ লা, 

থাকে, গর্ভ করিয়ী! মাটার নীচে ১৫ হাতত 

পর্যন্ত লইয়া গিয়া এ গর্ভ কাষ্ঠাঙ্জার বাঁ, 

কোক. দ্বারা পুরাউতে হয়, কেননা তাহা 

হইলে অগ্নজান বাম্পের সহিত মিলিত 

হইয়া ধা প্রকারাস্তর হয় মা। কলি-.]: 
কাতায় কোন গ্যাস বা জঙ্গের পাইপের । 
(যাহ! মাটীর ভিতর থাকে ) সহিত লৌহ- | 
রজ্জর মিলন করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। 

বিছাদ্দগ্ডের নির্মাণ বিষয়ে নিয়লিগিত 

বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দড়ি রাখা: 

উচিত| 

১ম পৃথীর সহিত সংযোগ অবিচ্ছিন্ন 

থাকা আবশ্যক | ৃ 

ব্য়। বিজ্যাত্বও এরূপ বৃহ্দায়তন 

হওয়া উচিত ষে বিছ্যুৎ তাহার ভিতর 
দিয়া প্রবাহিত হইলে যেন ভ্রবীভূত ] 
হইয়। ন1 যায় লৌহ-রজ্জ, কোন স্থলে, 

যেন এক ইঞ্চির নন পরিমাণ নাহয়। | 

৩য়। দের রি হচ্মাজে শেষ; 

| হওয়া আবশ্যক। - 
। ৪র্থ। বাটীর ভিতর অধিক পার | 

ধাতব পদার্থথাকিলে বিছা যেন তাহার 
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বিদ্যুৎ, 
লি হকবএািশাহএঞা, 

1 অগ্রহায়ণ ১২৮২। 

নিকটে ন! থাকে । আর বাটীর বহির্ভাগে 

অধিক ধাতব পদার্থ থাকিলে তাহার সহিত 

দণ্ডের"বিশেষ সংযোগ আবশ্যক | তাহ না 

হইলে সেই সকল স্কুলে তড়িতের আধিক্য 

বশতঃ শন্তর্বজাঘাত (14007 0150777298) 

হইবার সভ্ভাবনা। আমাদের দেশে বিছ্বাতের 
নময় ঘটি বাঁটী প্রস্ততি ঘরে তুলিধার যে 
রীতি আছে ভাঙার কারণ এই | আঁমাঁদের 

পুর্ধব পুরুষের যে এ সকল তত্ব অবগত 

ছিলেন এতদ্বার| ইহাও প্রমাণ হইতেছে | 

এইরূপে বিদ্যুদ্দও নির্মিত হইলে 

আর কোন আপত্তি থাকে না। বাটার 

উপরিভাগে তড়িৎ জমিতে পারে না। 

ৃ সমস্ত তড়িৎ দণ্ডের সুষ্মাগ্র দিয়া বিকীর্ণ 

ৃ হয়া যায়| আর যদ্দিই তড়িত্প্রবাহ 

| এত অধিক হয় যে সে দমস্ত এ দণ্ড দিয়া 
| ধিকীর্ণ হইতে পারে না, আর যদিই সেই 
। কারণে বিদ্যুদুৎপ্তি অনিবার্য হ্য়,তুথ|পি 
বাটী নিকাপদ রহিবে, ভড়িৎ্,দখডের ভি- 

তর দিয়! প্রবাহিত হইবে। 

প্রচলিত প্রণালীতে এত দোষ সত্ত্বেও 

কেন যে উহা এত আদৃত, তাহ। বল! যায় 
না। এই দোষ যে সকলে অবগত নহেন, 

মূল্য এক টাক মান্র। 

সপ কী শাল পা সপ রপ্রুশপা 

ভারতের ন্ুথশশী যবন-কবলে | 
নাটক । শ্্রীনবীনচন্ত্র বিদ্যারত্ব কর্তৃক | মাংশ। প্রীরাজেন্ নাথ চক্রব্তী্ প্রণীত । 
বিরচিত।. কলিকাত! কাবাপ্রকাশ 'মন্ত্রে | গুপুপ্রেসে মুদ্িত। 

শরীবর্ম ব্রত সামাধ্ায়ি কর্তৃক মু্রিত। মাত্র |, 

ও বিদ্যুদ্দ গু । 
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তাহাও বল! বায় না। অনেকে জানিয়াও 

অভ্যাসের প্রভাবেই হউক), আর যে 

জন্যই হউক, দোষ নিরাকরণের চেষ্টা 
করেন না। অনেকে হয়ত বিছ্যুৎ--যাহ]' 

অশেষ অনর্থের মূল__সর্ধথ! পরিহর্তবা, 

ভাবিয়! বিদ্যুতের গতির জন্য পথ রাথিয়। 

তাহা হইতে বাটী বিচ্ছিন্ন রাগাই ভাল 

এরূপ মনে করেন । কিন্তু ইহা ভ্রম তাহ! 

পূর্বেই বল! হইয়াছে । ফলতঃ এ দোষাঁ 
বহ রীতি পরিত্যাগ করাই ভাল। ইহ! 

যে দোষাবহ ইহার অকার্য্য-করতাই তাহার 

গ্রমাণ। প্রচলিত রীতিতে নির্মিত, 
বিছ্যদ্দণ্ড সত্বেও কত শত ধাটী 

বজাঘাতে বিখপ্ডিত হইতে দেখা*গিয়াছে। 
উপসংহার কালে ইহা বলা উচিত 

যে কতিপয় বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিকের 

অন্ুবর্তন করিয়াই আমরা এই প্রচলিত 

রীতির বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী 
হইয়াছি । এবং বিজ্ঞান বিষয়ে যে জাতি 

নর্ষোচ্চ সে জাতির মধ্যে প্রতিভাশালী 

বিজ্ঞানস্বিশারদ বাক্তিদিগেত্র মত যে 

বিশেষ আস্কাজনক ইহাও বোধ হয় 

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে ন।। 

55755555557 

প্রাপ্ত এন্থের সংক্ষিপ্ত মমালোচন।। 
ভারত-বিজয় ।- দৃশ্যকাব্য । গ্রথ- 

॥৭ আন! মূল্য 

আশ্মরা এই ছুই: থানি পুস্তকের একত্র 

৪৮ 
লারা 
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সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ 

ছুই খানিরই উদ্দেশা এক এবং বিষয়ও 

প্রায়ই এক। কেবল নাট্রোপ্লিখিত ব্যক্তি- 
গণের নামের ও সন্বন্ধের এবং বস্তরও 

কিঞ্চিত বৈষমা দৃষ্ট হয়। প্রথম খানিতে 

হস্তিনার রাজা! পৃথুরাজ, কান্যকুজের রাজা 

৷ জয়চন্দ্রের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর প্রেমা- 

কাজ্ষী। ভারতবিজয়ে পৃর্বীরাজের দৈন্যা- 

ধ্যক্ষ প্রমথ কান্যকুজরাজ জয়চন্ত্রের কন্য। 

ইন্দুবালার প্রেমভিথারী। এতস্তিন্ন অন্যান্য 

বিষয়েও অনেক বৈষম্য স্বত্বেও এ ছুয়ের 

৷ মধ্যে অনেক সৌসাদৃশা দৃষ্টহয়। 
প্রথম থানিতে জয়চন্দ্রের প্রিয়পাত্র 

অবস্তির 'রাজকুমার পুষ্পকেতৃও পৃর্থী 

রাজের ন্যায় অনন্বমঞ্রীর গাণিগ্রহণা- 

ভিলাবী। পৃথীরা্ের সহিত রাজ! 
জয়চন্ত্রের চিরবিদ্বেষ ও চির প্রতিদ্বন্দিত। 

ছিল। এই জন্য অনঙ্গমঞ্চতীকে পৃথী- 
রাজের হস্তে সমর্পণ কর! জয়চন্ত্রের 

কখনই ইচ্ছা ছিল ন1। পুষ্পকেতুকেই 
জামাতৃত্বে বরণ করা--তাহার অস্তরের ইচ্ছা 
ছিল) কিন্তু তাহার সে মনোরথ পূর্ণ 

হইল না । অনঙ্গমঞ্জরী পৃথুরাজের প্রতি- 
মূর্তি দেখি! ও গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া 

পৃর্থীরাজেরই অন্ুরাগিনী হইম্বা উঠি- 
| লেন- তথাপি জয়চন্ত্র চিরবিদ্বেষ-ভাজন 

পাত্রের হস্তে প্রাণাধিক! দুহিতাকে কিরূপে 

সমর্পণ করিবেন স্থির করিতেনা পারিয়। 

পুষ্পকেতুব মহিত্ই তাহার বিবাহের 
অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। 'অনঙ্গ- 

মঞ্জী চতুদ্দিকে অন্ধকাতু দেখিয়া 

আধ্যদ 

টি এআ পপ সী পপি রাহ, পর 

সপ শাদ অজ 

শন | 
ভগ, 

এখন উৎসবের সময় নয়) 

অগ্রহায়ণ ১২৮২ | 

ভি ৪৮ ৩৩কওএন & রড ড ৮৬৬০ ৪এ ভরারান্িজ৬ ৬৯ 

কান্যকুজনিবামিনী কামনকীনাম্সী কোন 
তপশ্থিনীর শরণাপন্ন হইয়া ভীঁহাকে 
নিম্োদ্ধত পত্র খানি লিখিলেন:-- 

“হয়ত আমায় অপলজ্জ বলিয়া কতই 

্বণা করিবেন, ধ্! করুন আপনি বৈ 

আমার মনের ছুঃখ প্রকাশ করিবার স্থান 
নাই। আমার ইষ্ট লাভের কোন আশ! 

নাই, সে বিষয়ে আপনাকে যত্ব করিতেও 

অনুরোধ করি না। কেন অসাধ্য বিষয়ে 

অন্নরোধ করিব? কিন্তু এই উপস্থিত 
অনিষ্টাপাত হইতে আমায় রক্ষা করিতে 

হইবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, পুষ্প- 
কেতুর ত কথাই নাই, স্বয়ং পুষ্পকেতু 
আদিলেও আমি তাহাকে এই কর অর্পণ 
করিতে দিব না।” 

অনঙগমণ্তরী যে বিষয় অসাঁধা বলিয়। 
মনে করিয়াছিলেন, কামন্দকী জয়চন্জ্রের 
বিজ্ঞতম মন্ত্রী সুমতির সাহাহো তাহা 

সথুসাধ্য করিয়। তুলিলেন। রাজ! অয়চন্দ্ 
গুষ্গকেতুর সহিত অনঙ্গমগ্ররীর বিবা- 

হের দিন স্থির করিলেন ; কিন্ত এই সময় || 
কামন্দকীর ষড়যন্ত্রে পৃথুরাঙ্ম কান্যকুজ 

অবরোধ মানসে কান্যবুজাভিমুখে আগ- 

মন করিতেছিলেন। সুযোগ পাইয়! 
স্থমতি এই বলয়! বিবাহ বিষয়ে রাজার 

মত পরিবর্তন করিলেন যে “মহারাজ ! 

সামান্য 
লোকেও অপমান সহা করে না, ধূলিও 

পরদলিত হয়ে মন্তকে পদার্পণ করে, | 

অর্তএব পৃথু কান্যকুজ অবরোধ না কর 
তেই চলুন, তাকে গিয়ে আক্রমণ কর! 

টিটি ০০০০০রাপপপ 
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| আমি এমন বলছ না যে পুষ্পকেতুই | অন্থকূল_কিস্তু সকলই তাহার অভীষ্ট 

ঞ 

্তপপমসউাস্পপ্প্র পপ সপ া প সস 

: হইয়া উঠিল। এই সকল অনিষ্টাপাত 

'মৃর্তি  দর্শনেই মোহিত হইয়! নগর-বিলু- & ৮ & এই সংবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় 
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যাক; সে অধীনে এ এলে মিরুত্বেগে দা টি কে ুচ্ছ জে রা টি বে 

মমারোহে অনঙ্গের বিবাহ দেওয়া যাবে। | সমস্ত ঘটনাই পৃরুরাজের অভীষ্ট-সিদ্ধির 

সমরে নিহত হবেন, কিন্তু আজ জীবন- | নিদ্ধির প্রতিকুল। সুতরাং পৃথু জীবিত 

সর্কস্য তনয়ার বিবাহ দিবেন, আর কল | থাকিতে অনঙ্গমঞ্জরীর পাণি গ্রহণের কোন 

সেই.গ্রাণাধিক জামাতাকে যুদ্ধে পাঠাবেন, | আশ৷ নাই দেখিয়া তিনি পৃথুর প্রাণবধে 
ইহ1 পরিণামদশশশীর কার্য নয়, আমি | কৃতসঙ্কল্প হইলেন । অনন্গমণ্ডরী এই সমা- 

এ বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন আমার ; চার পাইয়! পৃথুরাজকে সাবধান করিবার 
স্বৎকম্প হতে থাকে ।” রাজ! মন্ত্রীর এই ! নিমিত্ত নিম়নোদ্ধৃত পত্র থানি লিখেন £-- 

কথাতেই বিবাহের দিন বন্ধ রাখিয়া! শত্র- ; “জীবিতেশ্বর ! 

জয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আপনি শুনিয়াছেন যে মন্ত্রী কন্যা- 

হস্তিনার বিরুদ্ধে ষে সৈন্যদল প্রেরিত | পণে সন্ধির প্রস্তাব করায় পুষ্পকেতু যার 
হইল, জয়চন্ত্র তাহাঁর অভিনেতৃত্ব পদে | পর নাই শঙ্কিত হয়েছে। মন্ত্রীর কুমন্ত্ায় 
পুষ্পকেতৃকেই বরণ করিলেন। পুঙ্গ- | মহারাজ পাছে অসত্য-প্রতিজ্ঞ ছন,এই ভয়ে 

কেতু অভিযানের আয়োজন করিতেছেন, ; সে আপনার জীবন সংহারে প্রবৃদ্ত হই. 
এমন সময় পৃথু কানাকুক্জ-দ্বারে উপনীত : য়াছে, কারণ আপনাকে বিনষ্ট করিতে 
হুইলেন। পৃথুসৈন্য যার পর নাই পৌর | পারিলেই তার অভীষ্ট নিষ্ণ্টক হয়; 
জনের উপন্ধ উত্পীড়ন আরম্ভ করিল। সেই | কিন্তু আপনার সন্তে সম্মথ সমরে অগ্রসর 

উৎপীড়ন নিবারণ করিতে ,গিয়া রাজ! | হইতে তার সাহস হয় না। 
জয়চন্জ্ দ্ষত-বিক্ষত-শরীর ও মুচ্ছণভিভূত €এই নগরে গণপত মিআ নামে জনৈক 

এবং পুষ্পকেতু অচৈতন্য হইলেন এবং | ব্রাঙ্গণ বাস করে, সে অন্যান্য বিষয়ে 

মেনানীর অভাবে দৈন্যগণ চতুর্দিকে | পাগল বটে, কিন্তু মারণ কর্খে বিলক্ষণ 
ছত্রভঙ্গ হইয়া! পড়িল । পুরী উত্সন্নপ্রায় ; পটু । অদ্য অমাবদ্যা। আজি নিশীথ 

সময়ে সে ভাগীরীর দক্ষিণতীরে অব- 
নিবারণের জন্য স্মৃতি কামন্দকীর পরা- ; স্থিত শ্াশানে আপনার মৃত্যু কামনায় 

মর্শে পৃথুর প্রতিমূর্তি বরবেশে সজ্জিত | অভিচার করবে। এতে আমি যার পর | 
করিলেন, রাজার প্রতিমৃত্তি দ্বারা অনঙ্গ- | নাই সন্তুষ্ট হইব এই অভিপ্রায়ে ছুরাচার 

মঞ্জরীর প্রতিণূর্তির কর পৃথুর হস্তে সম- ; আমায় আগ্রে সংবাদ দিয়াছে, কারণ সে | 

পিত করিলেন। পৃথু অনঙ্গমঞ্জরীর প্রতি” ! জানে ঘে আমি তারই প্রতি অনুরক্ত। 

নে বিরত হইলেন । সান্দিশয়্। বাকুল হইয়াছে । সত্বরে 

সাপ ৮ পপ পপ পর পপ ্্্্ 
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অনগ্গমঞ্তীপীব এই পত্র পাইরা পৃথুরাজ 

এরূপ কৌশল অবলপ্ধন করিলেন যাহাতে 

করিবেন। কিন্তু জয়চন্ত্র ইহাতে সম্মত 

হইলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মুখে 
ক্ষুদ্র করিশীবককে সমর্পণ করিতে চাহি 

লেন না। অবশেষে তিনি এক মধ্য পথ 

অবলম্বন করিয়া পৃথুরাজকে এই মর্মে পত্র 

লিখিলেন_-“ আপনি যে পুষ্পকেতৃর | 

সহিত মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করেছেন, আমি 

তাহাতে সম্মত হইতে পরি না। আমি 

মধাবর্তী হইয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিছ্ে 

ইচ্ছা করি-.আপনি ও পুষ্পকেতু উভয়ে 
বরবেশে সভায় আসীন হউন, আমার 

কন্যা শ্শেচ্ছায় ফাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য 

পুষ্পকেতুর সমস্ত যড়যন্ বিফল হই 

গেল। পুষ্পকেতুর শুদ্ধ অভীষ্ট সিদ্ধি হইল 
না এনণ. নহে, চণ্ডভৈরব-রূপধারী পৃথু- 

রাজের কোন অন্থচরের ত্রিশ্ল-মূল- 
প্রহারে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়। তিনি 
শয্যাশায়ী হইলেন । 

| পৃথুরাজ এই সকল কারণে এবং গিজ- 
নীর অধিপন্তি মামুদ ঘোরীর আঁক্রমণ 

ভয়ে কাল-বিলম্ব সহা করিতে না পারিনা 

 জয়চন্্রকে নিয্বোদ্ধত পত্র খানি লিখেন £- 

| « মহারাজ ! 

আমি 

তে । 

অবরোধ করিবে ; 

সত্বরই বাটী যাইতে হইবে। এক্ষণে হয় 
আপনি যে পণে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া- 

| ছেন তাহা নিষ্পন্ন করুন, নতুবা যুদ্ধ 

করুন ইতি । 

পৃথুরাজ আরও প্রস্তাব করিলেন যে 

পুষ্গকেডুর প্রতি তীহার একামিষ-গ্রভব 
[| বৈর অন্িয়াছে। এই জন্য তীহার 

[ইচ্ছা যে পুশ্পকেতুর সহিত তিনি মল্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। রণে জয়লক্ষমী বাহারণগলে 

জয়গাল!...গ্রেুদান করিবেন, [তিনি জয়- 
পা ০ রি ৫ /০০০০০৬৪ 

| আর অনর্থক কালক্ষেপ করিতে 

গারি না, আপনি বিলক্ষণ জানেন যে 

গিক্জনীর অধিপতি যবনরাজ মামুদ ঘোরী 

সর্বদা] সিন্ধুরাজ্য সমূচ্ছেদের "চেষ্টা করি- 

চিতোরাধিপতি সোমরাজ লিখি 

য়াছেন। যে সে অনতিবিলম্বে হস্তিনা 

অতএব আমাকে 

যাছেন আপনার কন্যা 

অনুরক্ত; কিন্ত জমাতে যে ভিনি বিরক্ত 

দিবে রে তাহার গ্রাণিগ্রহণ করিবেন 

ইতি। 

এতদুত্তরে পৃথুরাজ এইরূপ লিখিলেনঃ_ 

“ মহারাজ ! 

আপনি একান্ত পক্ষপাতী, উত্তম বাবস্থা 

করেছেন। আপনার ত্রিভুবন-ললামভৃতা 

কন্যার মনোরথ পরিপূর্ণ হউক । অন্ধুরক্ত 

স্ত্রী সংসারের সার স্খ, শ্বয়ম্বর অনুরাগ 

পরীক্ষার প্রথম"সোপান। আপনি স্বীয় 

কন্যাকে পতি নির্ধাচন করিতে নিয়োগ 

করিয়াছেন, ইহা! অপেক্ষা আমার স্থথের 

বিষয় কি হইতে পারে ? আপনি লিখি- 

পু্পকেতৃতে 

তদ্বিযয়ে আপনি কোন কারণ নির্দেশ 

করেন' নাই। তাহার মনের ভাব কি, 
তাহা কে বলিতে পারে? ভাগ্যলঙ্ষী 

কখন্ কাহার গগ্রাতি কিরূপ কটাক্ষপাত 
চর লস উল 

ূ অগ্রহায়ণ ১২৮২। 

ইহার গ্রতিবিধান করিবেন ইতি ।” 1 পাকার সহিত রাজীব কর, গ্রহণ 
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শি ্ সি 

শা পিপাসা পপ পাশপাশি পিপিপি শশা ীস্শীশীশীশিশিশীশীী্ীশ্কিীীশীশীশীীকীশীটী 

পিতা পপি বশ শশী পপ বিজ পাপ জা স্পা 

করেন, তাহা অগ্ে কে জানিতে পারে? 

অতএব আমি হহাশ হইলাম না, আপ-. 

নার মতেই আমার[মত ইতি | 7১ 

নেইরূপ অনুষ্ঠান করা হইল। পৃথু ও 

পুষ্পকেতু স্বয়দ্ধর স্থলে আদীন হইলে অনঙ্গ- 
নগরী স্বেচ্ছায় পৃথুরাজেরই গলে বরমাল্য 

প্রদান করিলেন। তদ্রনস্তর মহ! সমারোছে 

রাজকন্যার সহিত পৃথুরাজের বিবাহ ক্রিয়া 
সম্পাদিত হইল। অনঙ্গমঞ্জরীর চির-ললিত 

আশালতা পুনকর্জীবিত হইল। একমাত্র 

ঢুহিতা অনগ্ক অনুরূপ বরের সহিত 

মিলিত হইল--এই আহ্লাদ রাজ্জীর শরীর 

ছাপিয়! পড়িল। শুদ্ধ মহিষীর কেন? 

'রাজনন্দিনীর চিরপালিত মনোরথ সফল 

হওয়াতে আপামর সাধারণ সকলেরই 
বিশেষ সন্তোষ জন্মিল। 

স্বরস্বরস্থলে যখন রাজপুজী পৃথুর দিকে 

অগ্রদর হইলেন, তখন পুষ্পকেতু ধৈর্য্যের 

একশেষ দ্েখাইয়াছিলেন। তিনি স্তত্তি- 

তেব ন্যার, উত্কীর্ণের নায়, প্রতি- 

বিদ্বিতের নায়, নিম্পন্দভাবে স্তিমিত 

নয়নে বসিয়। ছিলেন। আশাভঙ্গজনিত 

অসহ্য কষ্টের বিন্দুমান্রও তিনি তখন লোক 

সমক্ষে প্রদর্শন করান নাই; কিন্ত 
সবয়্বর হইতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আর 

সে ধৈর্ধা রাখিতে পারিলেন না। তিনি 

এক্ষণে গ্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার 

জন্য" কাপুরুযোচিত জঘনা কার্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ৃ 

রাজা জয়চন্্র পুষ্পকেতৃকে আন্তরিক 

০০ পন করাল পপ ফলন 

ভাল বাদিতেন। তিনি কাশীরাজের ৷ দেখিয়া দন্থু;দিগের মনে হইল যেন উগ্র-; 
শো 7০ ০৮৯ ০৯ আপ ০০০৫৫ ভগ 

পিপিপি পিসী পপি পাতিশ 

না| 

৮৮৮৪ ৭-৭ ল স্থজা রগ শন 
ত ২৮০ পি পপ 

৩৭৯ | 

কন্যার সহিন্ত পুষ্পকেতুর বিবাহ দিয়! 
তাহ!কে স্বরীজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বনে 
গমন করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
কিন্তু পুম্পকেতু তাহাতে শ্বীকৃত হই- 
লেন না। তিনি জীবনে নিরপেক্ষ হইয়া ] 

কেবল বৈরশোধ-চিস্তায় নিমগ্ন হইলেন। 
পৃথুরাজ অনঙ্গমঞ্জরীকে লইয়! জাহৃবী 

দিয় নৌকাযোগে ম্বনগরাভিমুখে যাত্র। 
করিলেন। পুম্পুকেতুও তাহাদিগের 

অগ্রগামী হইলেন। পুষ্ণকেতু জাহ্বী, 

তীরে কোন গিরিগুহাস্থিত কতিপয় 

দন্যর সহিত মিলিত হইলেন। ঘটনা- 
ক্রমে পৃথুবাজও এক দিন জাহৃবীতীরে 
সেই গিরিগুহারই নিকট নৌক! লাগাইয়া 
মুগয়াদি করিতেছিলেন। পূর্বোক্ত দস্থ্য- 

দিগের এক জন নান! প্রকার কাণ্পনিক 

কথায় আকৃষ্ট করিয়া পৃথু ও অনঙ্গমঞ্জরীকে 

সেই গিরিগুহার সমীপে আনিল। তথায় 
আঁসিবা মাত্র পৃথু ও অনম্বমপ্তরী উভয়েই 
শৃঙ্খলিত হইলেন । 

দুরাচার পুষ্পকেতু অনঙ্গমঞ্জরীর প্রণয়- 
ক্রোতের গতি পরিবর্তন করিবার নিমিত্ত | 

অশেষ চেষ্টা করিয়া যখন অকৃত্কার্ধ্য || 
হইল, তখন অনশ্গমঞ্জরীর নমক্ষেই 

খড়গীথান্ডে পৃথুর শিরাশ্ছিদনপূর্ববক নিজ ] 

সমীহিত সাধনে সমুদাত হইল । 

জলন্তপাবক স্বরূপিণী স্বাধ্বী অনগমঞ্জরী 
বেগে পুষ্পকেতুর হস্ত ধারণ ও তাহার 
হস্ত হতে খড়গ গ্রহণপুষ্বক প্রচণ্ধ বেগে 

ইহা! ঘু্নাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপার 



চপ্তা স্বয়ং অন্নুর সঙ্গে রণে মাতিয়াছেন। 

তাহার! পুষ্পকেতুকে বলিল রাজকুমার ! 

ক্ষান্ত হৌন্, সতীর গাত্রে হাত দিবেন না, 
যে অর্থ দিয়েছিলেন তার "চার গুণ নিয়ে 

যান) * * আমর মহারাজের বন্ধন খুলে 

দিই |” এই বলির! তাহার] পৃথুর বন্ধন 
মোচন করিয়া দিল। পুষ্পকেতু এই 

সকল দেখিয় ভয়ে বেগে পল্লায়ন করিল। 

পৃথুও দস্থ্যদিগের গ্রতি পরম সন্তষ্ট হইয়! 
“কানাকুকজ ও হস্তিনার কিয়দংশ তোমা- 

দ্রিগকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করব” 
তাহার্দিগের মিকট এইরূপ প্রতিশ্রুত 

হইয়। নববিবাহিত| ভার্য। সমভিব্যাহ!রে 

হস্তিনায় গমন করিলেন । 

পৃথু হস্ডিনায় প্রত্যাগত হইয়। আর 

অধিক দিন সখ 'ভোগ করিতে পারেন নাই। 
তিনি হস্তিনায় উপনীত হওয়ার অবাবহিত 

পরেই, মহম্মদ ঘোরী হস্তিমা অবরোধ 

করিল। এদিকে পুষ্পকেতৃও মহম্মদ ঘোরীর 
[| গুপ্তচর হয়! ছদ্মবেশে পৃথু-সৈনোর অস্ত- 

নিবেশিত হইল । একদিন রজনীযোগে 
যখন নগরদ্বাররক্ষক পৃথুর সেনানীগণ মধু 

পানে মত্ত হয়ে পতিত ছিল; তথন ছদ্মবেশী 

পুষ্পকেতু যবন দিগের সম্মুখে নগরের দ্বার 

| উদঘাটন করিয়া দ্িল। যবনতসনা অনি- 
 বার্ধা বেগে নগর মধো প্রবিষ্ট হইল। 

| চতুর্দিকে কুধিরশোত প্রবাহিত হইল । 

মামুদ ঘোরীর খড্জাঘাতে চিতোরোধিপতি' 
বীরবর নোমরাজ «হা! ভারতভূমি 1” এই 
বলিয়া পতিত ও মৃত হইলেন পুথু- 
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[হুল জন্মেছে । পুপ্পুকেতুর কৌশলেই 
1 রাজ সথ| সোমরাজের মৃত দ্বেহ দেখিয়। ; এ রাজা আমার হস্তগত হইয়াছে এবং 

সস সা 

দর্শন । 
হ৯ত৯৬৬ উপগ্রহ রত ত৬৬৮৩এ ৬৬৩০ করত জজ উিজিজকরিকড ৪৪৮ক করাও তত ও জর এজ তজগলজ্রাউক ওপজ ডজজীএিজ এজ জপ র জলি জর পশলা একা -কজিপডিত জে 

অগ্রহ্থায়ণ ১২৮২। | 

যেমন পতিত ও মৃচ্ছিত হইলেন, অমনি 
কুতব ও মামুদ দুইজন সৈনিক সমভি- 

ব্যাহারে পৃথ কে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া লইয়া 

গেল । 

ছদ্রাবেশী ,পুষ্পকেতৃও পোমরাজের 
মৃত্যু ও ৃধুর ্ীরাবরো বৃত্তান্ত হস্তিনার 

অন্তঃপুর মধ্যে প্রচার করিল । এই হ্বদয়- 

বিদারক সংবাদে অস্তুঃপুরের ঘে কি অবস্থা 

ঘটিল-_তাহ! বলা বাহুল্য মাত্র। পুষ্পকেতুর 

সঙ্কেতে কয়েকজন যবন অস্তঃপুর মধ্যে | 

প্রবিষ্ট হইয়৷ অনন্গমঞ্জরীকে গ্রহণপুর্বক 
প্রস্থান করিল । 

যে গৃহে পৃথুরাঙ্গ শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় দুই | 

জন যবন কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, 

তাহারই পার্খস্থ বহির্বধার গৃহে মৃচ্ছিত| 
অনঙ্গমঞ্জরী শাঞ্কিত হইলেন। কিয়তক্ষণ 

পরে মহম্মদ ঘোরী পৃথুরাজের সম্ম,থে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে অনেক মর্দেতী 

প্রশ্নে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। কিন্তু 

ইহাতেও পৃথুরাজের অন্তঃকরণ 'অবিকৃত, 

স্বাধীন ও নির্ভীক রহিল। যবনরাজ তাহার 

প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু, 

পৃথুএই বলয়! তাহাতে উপহাস কারলেন 

যে কি আশ্চধ্য “মরুনিবাপী চীরধারী 
যবন আজি ভারত সম্রাটের প্রার্থন। গ্রাহ্য 

করিবেন 11, | 

অনেক বাকবিতগ্ডার পর যবনরাজ 

বলিলেন যে *পৃথুরাঞ্জ ! তোমার যে. কি 
হইবে, আমারও সে বিষয় জান্তে কৌতৃ- 

্ & ১৪ ॥ ্ ॥ ॥ - ্ , ক 

] 



“অগ্রহায়ণ ৯২৮২ । 

সার সঙ্গে এই সন্ধিপণ যে, যর্দি জয় 

| লাভ হয় ত ভারতরাজ্য আমার এবং 

| অনঙ্গমগ্তরী তার” 

এই কথ! শুনিয়া! পৃথ্ নিতাস্ত অধীর 

হইয়। পড়িলেন এবং সান্ুনয়ে ববনরাজের 

নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে ছ্রাত্মা 

পুষ্পকেতু অনন্বমপ্তরীর শরীরস্পর্শ করতে 

ন। করতেই তাহার মস্তক যেন তাহার 

শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। 
“ছুরায্মা পুম্পকেতু অনন্ব মঞ্জরীর শরীর 

স্পর্শ করতে না কর তেই”ঃ-_-এই কয়েকটা 

হাদয়ভেদী শব প্রাপ্তসংজ্ঞ অনন্গমঞ্জরীর 

কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। অমনি তিনি 

বলিয়া উঠিলেন “কি ! আমি জয়চন্দ্রের 
বীরধ্য-সম্ভবা ক্ষত্রিয়া নই? পুষ্পুকেতুর 
সাধা কি যে আমার ছায়াও স্পর্শ করে! 

যেন সিংহই দৈববশে ব্যাধের বাগুরায় 

বদ্ধ হয়েছে, তা বলে শৃগালের কি 

শক্তি যে, সে তৎপত্বী সিংহীর "অঙ্গ স্পর্শ 

করবে! ছি নাথ! তুমি ভার্যার ছূর্দশা 

দেখে আত্মবিম্মাত হয়েছ? কৈ সে 
দুরাতক্স! কোথায়? সে ছুরাচার কাপুরুয় 

তোমার অপকার করবাঁর জন্য চিরকাল 

(পরের সাহায্য গ্রহণ করেছে ।” অনঙ্গ- 

| মঞ্জরী এইরূপে বলিতেছিল্লেন এমন 

সময় সেই সৈনিকবেশী পুষ্পুকেতু তা 
হাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল--“রাজপুতরি! 

[| হু্যাকে গ্রাস করিবার জন্য রাহ কি অমাঁব- 

স্যার আশ্রয় লয় না?--এ আর সেই ক্ষুদ্র 
| চেতা দস্থ্য নয়, ষেঅর্থে বশীভূত কর্ বে।” 

ছন্মবেশী পুম্পুকেতুর এই কথায় পৃথু ও 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সং ক্ষিপ্ত সমালোচন! । 
টিরার্িরুরারা তোরা বা রদ ক ] 

অনস্্মগ্জরী পুষ্পকেতুকে চিনিতে পরি- 
লেন। তখন ক্রোধে তাহাদিগের হৃদয় 

বিকম্পিত হইতে লাগিল। শরীরে দ্বিগুণ 
তররূপে শোণিতণআাত প্রবাহিত হইতে 

ল!গল। 

অনঙ্গমণ্তরী-ক্রোধ স্বরণ করিতে না 

পারিয়৷ ক্ষত্রিয়াধম পুষ্পকেতুকে এই 

বলিয়! তিরস্কার করিতে লাগিলেন:-_ 

“ভরে দুর্জাত ! ক্ষত্রিয়াধম ! & *%% | 

আমিই যেন তোর মনে কষ্ট দিয়েছি, 

এই জন্মভূমি ভারত ত তোরে বক্ষঃ- 

স্থলে ধারণ করে আছেন, তুই কি || 
বলে পদতলে দলিত হবার জন্য মা'তাকে | 

রিপুহন্তে অর্পণ করলি? ধিক. মুঢ়! || 
ভেবে দেখ সামান্য বৈরনিষণাতন করতে || 

গিয়ে তুই কি সর্ধনাশ, করে বলেছিস! 
আমি তোরে পরামর্শ দিচ্ছি, স্থুবোধের 
ন্যায় এখনও হস্তিনাপতিকে বন্ধনমুক্তু 

কর, দুজনে মিলিত হয়ে সাধারণ শত্রু 

হঠতে জন্মভূমিকে উদ্ধার কর? এখনও 
চৈতন্য হ'ল না? তুই সাহায্য কর.তে না 
পারিস্ উদাসীন থাক্, একা হস্তিনাপতিই 
যবন হ'তে ভারত ভূমি উদ্ধার কর. 
বেন --* 

এ সক্স সারগর্ভ উপদেশ-_পুষ্পকেতুর 

কর্ণেস্থান পাইল ন!। তাহার ছুদ্র্মনীয় 
বৈরনির্ধাতন- স্পৃহা এখনও পরিতৃপ্ত 

হয় নাই। পিশাচ-পৃখ, র অঙ্নবন্ত্র উন্মো- 
চন পূর্বক তাহাতে অস্ত লৌহের দাগ || 

হত-ভাগিনী | দিতে আদেশ করিল। 

অনপ্বগগ্রী-আর সহা করিতে ন1 পারিয়া 

৩৮১ | 



বন্াতাস্তর হ হইতে তে ছুরিকা বঙিধরণ পূর্বক 
উন্মাদিনীর নায় বলিতে লাগিলেন-_ 

“ছোর]! তুমিই এ বিপদে আমার নহায় ! 

দুরাস্মা চারিদিক বন্ধ করেছে, কিন্ত 

তোঁমাব কিছুই করতে 
তুমি যবনের কোষে ছিলে বটে, 

বিস্ত তুমি এক্ষণে আমার পরম বন্ধু! 

হায় তোমাকে যখন পাই তখনই যদি 

কণ্ঠের আভরণ কর, তা হলে আর 

নাথের এ বিপত্তি দেখতে হতো না; তা 

হয় নাই, নাথের কষ্ট দেখা এ রাক্ষসীর 

ললাটের লিখন, এখন আমি অশরণ!, 
তোমার শরণাগত হলেম।” রাঁজপুত্রীর 

কাঁতরোক্তিতে বিন্দুমা্রও বিচলিত না 

হইয়া নরাধম পুষ্পকেতু “রাজপুত্তি ! 

তোমার দকল ছুঃখের নিদান পৃথ/কে 

ঘোর নরকে নিক্ষেপ করি এই 

৷ বলিয়া ভারতের শেষ ৃর্ধ্য, পৃথুর স্বন্ধে 

খড়গ প্রহার করিল। 

“জীবিতেশ্বরি । শেষ বাক্য 

উচ্চারণ করিয়াই রুদ্ধীবাক্ হইয়! ভূতলে 
পতিত হইলেন। তাঁহার সহিত ভার- 

তের স্থধনরধর্যও অস্তমিত হইল! 

নরাধম প্পকেছ অনগ্মঞ্জরীর সমক্ষেই 
এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াই 
দ্বার মোচনাত্তে দ্বাজপ্ত্রীকে বলিল 

“রাজপুত্রি ! এখন তুমি কার ?” 

অনঙ্গমঞ্জারী আর থাকিতে না পারিয়-_ 
«নিষ্ঠর! নিশাচর ! পিশাচ ! নরকাক!! 
এখন আমি অনাথা ! 'যদি আমায় চান, 

৷ তবে আগে এই দুতীকে রুধিব দানে, সন্ত 

শক পপি পে * মি ১৮ পচ 26 শশা 

| আখ্দশন। | 

পারে নাই; 

ভারভসম)ট্ 

কর?” এই বলিয়া পুষ্পকেতুর উদ্ররে ; নাটক হইবে ন!। 

তে প্র পপ 

অগ্রহায়ণ ১২৮০ ।।| 
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বেগে গছুরিকাধাত চিনা । দি আঘা- 

তেই সেই নরপিশাচের মৃত্যু হইল । 

অনঙ্গমপ্ধরী-“নাথ 1 প্রাণনাথ 1 জীবি- 

তেশ্বর! যে উদ্দেশে এদাসী এতক্ষণ 

জীবন রে তা সিদ্ধ হয়েছে; 

বনের ভয় না থাকলে ছুরাম্মর উষ্ণ 

শোণিতে তোমার তর্পণ করতাম তা, 
পার্লাম না। তোমার গুঁয়স সন্তানকে 

এই রক্ত পান করাই--” এই লিগা 

স্বীয় উদরে আন্ত্র নিখাত করিলেন এবং 

“মাগে।! বাবা গো! তোমাদের অনঙ্গ 

জন্মের মত চলল” এই বলিয়া পতিত 

হইলেন এবং পূথুর মৃত দেহের নিকটে 

গমন ও বাহু দ্ব'রা তথদেষ্টন পূর্বক 

নাথ! জীবিতেখবর 1! দাণী তোমারই". 

এই ৰণিয়া জন্মের মত নীরব হইলেন । 

ভারতের রাছলক্মী গ তাহার সহিত অন্তর্ধন 

করিলেন । 

এই ছুঃখাস্ত নাটকথানি ষে এক খানি 
উৎকৃষ্ট কাব্য তাহ! এই উপাখ্যান ভাগ 

ও উদ্ধ ত অংশ গুলি পাঠ করিলেই পাঠক: 

গণ বুঝিতে পারিবেন । কিন্তু এখানি উৎ” 

কষ্ট কাব্য হইলেও গল্পের স্দটিলতা; ভাষার 

অবৈষম্য)' ও কল্পনার অতিবিস্তুতি হেতু 

অভিনয়ের উপযোগী মহে। সুতরাং 

কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও ইহাকে আমবা 
উৎকৃষ্ট নাটক বলিতে পারিলাম না। 

ভারতবিজয়্ অমম্পূর্ণ বলিয়া! ইহার বিময়ে | 
এক্ষণে 'আমরা অধিক বলিলাম মা। তরে | 
আপাততঃ এই মাত্র -বলিতে প্রারি ম্বে || 
এখানি দম্পূর্ণ হইলে এক খানি মন্দ || 

"প্রাণ 



ছা. শীষ ১২৮২ । 

[উদ্ গামিনী হয়। বয়োবিদ্যাদি গুণে জ্যেষ্ঠ 

হইতে বয়োবিদ।দিগুণে' কনিষ্টের প্রতি 
|. সহ নীচগাষী হইলে, বয়োবিদ্যাদিগুণে 

কনিষ্ঠ হইতে বয়োবিদ্যাদিগুণে জ্যোষ্টের 

ৃ প্রতি ভক্তি উর্ধগামিনী হয় সহজ কথায় 

তুমি আমায় ভাল বাস ত আমি তোমায় 
ভক্তি করিব। ভক্তি কৃতজ্ঞতার ফল। 
আমরা পিতা মাত!কে ভক্তি করি, অন্যান্য 

৷ গুরুজনকেও ভক্তি করিয়া থকি, ইহার 

কারণ কি? আমাদিগের মতে কৃত- 
| জ্ঞতা | আমর! ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি দেখি 
যে জননী আমাদিগের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দ্রিন 
হইতে নিজের সমস্ত সুখে. জলাগ্ুলি দিয়া 
(কেবল আগাঁর শুশ্রধায় রত 'আছেন। 

|| তাহার নিদ্রা নাই-বিশ্রাম নাই। 

0. দেখি পিতা--আ'মাদিগের ভরণ পোষ: 

নেও ৃ 
[ দেখি 
দবিগের 

অন্যানা গুরুজনও তাহা- 

নেই সকল নিঃস্বার্থ পরি- 

১শৈশযরই কৃতজ্তারসে আদ্র হুয়। সেই 

্ শৈশবেই কি: অতর্কিতভাবে আমা- 

| দিগের হায়রাজ্য অধিকার করে :আমা- 
| দিগের বিরেষগশক্রি ৪৮:০১ না হওয়ার, 

স্বাজভক্তি ও  রাজোপহার র। 
শকককারা হই উন্পবী্ারা৯ ৯ ৭ ও টিবি ৬ উপর ও ৫৯৪ বউ ৪০০ ও জি জপ ডিন অজ নি 

রি পক ৮ ৮৬ কক ক উাটকীরিক হ৫৪৬ ও ক ৪৮৯ ৪ বন কার জনক উপ ও ক চাপল পপ সপন ৪ ৪৬৪ ওরা ৫ ডক টি তত সত কত কা উজ পাকা উজ উজ বদ ৬1 ক উপ কাপ ও 

|. ণের জন্য -ঘর্ধান্ত কথেবরে প্রাণবিসর্জ-: 
অর্থোউপার্জন . করিতেছেন | 

| শ্রমের. অনুগামী হইতেছেন।. এই 

সকল, দ্নেখিয়া আমাদিগের মন সেই 

াজতভি ও রাজোপহার। 

স্েহ আগ্রে গ্রনীচগামী হয়, পরে ভক্তি | তখন আমর! বুঝিতে পারি, না যে ইহার | 

কারণ কি। ভক্তি যেরূপ কৃতজ্ঞতার ফল-_- 
স্নেহ সকল সময়ে নেরূপ নহে। জনক |]. 
জননী. বা! 'মন্য গুরুজন .দিগের মন যে 

সদ্যঃ-প্রশ্থত শিশুর প্রতি ম্বতঃ স্গেহাত্র | 

হয়_-তাহাতে শিশুকৃত' কোন প্রীতি- |. 
কর কাধ্যের প্রগৃভাব নাই। স্থতরাং : 

তাহা কৃতজ্ঞতার ফল হইতে পারে ]. 

না।. সেই রূপ প্রজার প্রতি যে রাজার ] 
স্নেহ, তাহাতেও প্রজাঁকৃত কোন রাজানগ ] 
রগ্নের প্রাগ্ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় |]. . 
না, কিন্তু রাজার গ্রতি যে প্রজাদিগের. |: 

ভক্তি তাহাতে রাজকৃত গ্জানুরপরনের | 

প্রাগ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। | 

. বলপ্রয়োগ বা ভর়গ্রদর্শনে ভি |] 
জন্মিতে পারে না--কৃত্রিম ভক্তির বাহ্য |. 
প্রদর্শন মাত্র. হইতে পারে। ঈশ্ব- | 
রের প্রতি ভক্তি প্রকাশ না করিলে রর 

তিনি আমাদিগকে নরকে  গ্রক্ষেপ র রা 

করিবেন--তিনি আমাদিগকে মুক্ত মুক্ত করি”. 

বেন-না-_ইত্যাদি ভ্গ্রদর্শন: দ্বারা]. 
যাহার ঈশ্বরের-গ্রুতি ভক্তি নিষষট করিতে. | 

চেষ্টা করেন, তাহারা নিতান্ত ্ াস্ত |. | 

(ঈশ্বর তাহার, প্রতি ভক্তি না করিলে | এ 

(আমাদিগকে নরকে প্রক্ষেপ করিবেন- 0]. 
আমাদি্যক উদ্ধার করিবেন না--ইত্যাদি- রর 

আনতে প্ররিলে_ আমরা তাহার, প্রতি, র্ 



॥ ভক্তি ওর্শন করিতে পারি-কিন্তু ভি 

করিতে পারি না। ভক্তি বত ভক্তি. 

প্রদর্শন স্বতন্ত। 
হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি জন্মিতে পারে 

0 না। বলপ্রস্বোগ বা ভয়-ও্রদশনের সহিত 
[| ভক্তির সামঞ্জস্য হইতে পারে না। যে 

সকল পিত। মাত! পুত্র. কন্যাদিগের নিকট 
|| হইতে বলপুর্ববক*ভদ্তি নিষ্কষ্ট করিতে যান। 

. 

টি 

অকৃতকার্য হন। প্রেম, ভক্তি ও স্নেহ 

॥ প্রায়: একই জাতীয় হৃদি । 

[ আধারাধেরের বিভি্ইত! হেতু ইহাঁদিগের 
[| কার্য ্বতত্ত্র_সুতরাং নামও ম্বতত্ত্।, 

1 ইংরাজীতে এই তিন বুদ্ভিই অনেক সময় 

হইয়া] থাকে | আমর ঈশ্বরের প্রতি প্রেম 

[] জনক জননীর প্রতি প্রেম, পত্র কন্যার 
| প্রতি প্রেম, এবং স্ত্রীর গ্রতিও প্রেম 

0] করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত প্রেমকে 
|| আমরা মচরাচর প্রণয় শবে অভিহিত 

| করি।, এই প্রেম বা প্রণয়কে যেমন 

|| আমরা 
|| জন্মিতে দেখি না, 

1 জেহন্বপ প্রেমকেও আমর! বলগ্রয়োগে 
৮ তয় পরদর্শনে জন্মিতে দেখি না। নিঃশঙ্ক 
0] শ্বাধীন ভাব প্রণয়, '্নেছ, ও ভক্তিরূপ ; 

ৃ 1 ূ প্রেমের উৎপত্তির অনিবার্ধ্য আনুষঙ্গিক. 

এ রি যেখানে নিঃশফ ভার নাই, , যেখানে 
প্ াডত নাই,-সেখানে কখন, স্নেহ), 

'ভক্রি, ও প্রণয়ের উৎপত্তি হইতে পারে 

বত ২512 4 

শার্াপন 1 লাস || 
৬৯ টল্১ এজ, টি ৯৬০, 

ভয়েতে, ভক্তিপ্রদর্শন 

তাহারা হয়ত গ্রীয়ই অভীগ্সিত বিষয়ে 

কেবল 

এক “লভ” অর্থাৎ প্রেম শবে অভিহিত 

তগ্নগ্রদর্শনে 

সেইরূপ ভক্তি ও 

বলগ্রয়োগে বা 

নি ঈশ্বর যদি রতি পরবশ হন) 

৪৪৮ হ? ওলা বড ও জব কারার জট ডর ঢা হও ব্ীজীরা। ঞহ। টির 

ভিন, যদি আমাদিগকে সতত দণ্ড" | 

গরদানে উদাত হন, তাছা হইলে তীহাকে | 
আমরা ভয় করিতে পারি, কিন্ত তাহার | : 
প্রতি আমাদিগের াস্তরিক. ভক্তি . রর 

জন্মিতে পারে চি যে. পিতা 1 মাতা ৰ | 

সন্তানের গ্রাতি সতত রুদ্রমূর্তি ও খর*. | 
তরশাসন, 'সে পিতা মাঁতাকে সন্তানে | 

ভয় করিতে পারে; কিন্ত তীহাদিগের ] 

গ্রতি সন্তানের কখন অকৃত্রিম ভক্তি || 
জন্মিতে পারে না। যে প্রাপিষ্ঠ সন্তান | 
বৃদ্ধ জনক জননীর প্রতি উৎপীড়ন করিয়া 
থাকে, বৃত্তিবন্ধরূপ ভয়গ্রদর্শন করে, | 
তাহাকে কাহার ভয় করিতে পারেন, [| 
কিন্তু তাহার প্রতি তাহাদিগের আস্তরিক. | 
স্নেহ জন্মিলেও কখন অধিক দিন থাকিতে || 
পারে না। যে নরাধম পতি পত্ধীর 

গ্রতি ভৎ 'সনা প্রহারাদি কুৎসিত ব্যবহার | 

করেন, ত্তাহাকে পত্ধী ভয় করিতে | 

পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি পত্ধীর ] 
তনয় প্রেম থাকিতে পারে ন|। সেইবপ || 

যেরাজ1 বাঁ রাজপ্রতিনিধি প্রজাঁদিগের || 
প্রতি উৎপীড়ন করেন, অযথা কর-লস্থা- 
পন দ্বারা প্রজাদিগের কধির শোষণ | 

করেন, কঠোর দণ্ডবিধির দ্বারা তাহাদিগের | 
হৃদয় বিকম্পিত করেন, কাপুরুযোচিত | 
ভয়ের বশবর্তী হই! তাহাদিগকে নিরন |. 

করেন, তাহারা মনের কথ ব্যক্ত করিলে] | 

হদয়ে শেল বিদ্ধ টক হর
 ]. 

(9 ০০ তা
 

তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড দণ্ডিত করেন, ]. . 

বিষম) বিধির ব্যবস্থাপন ধারা তাছাদিগের | 



ও পারে ॥ 

|| পৌষ সহ, 
বিউএকাতিভ ক উজ কউউউজ 8৫০৪ টক কিক 

ৃ মুখের গ্রাস তাঁহাদিগের মুখ হইতে কা- 

2] ডিয়া লন, তাঁহাদিগের রাজন্বের গ্রেষ্ঠাংশে 

বৃ স্বজাতীয়দিগের উদরপুরণ করিয়া তাহা 

|| দিগকে অদ্ভীশনে বঙ্কালাবশিষ্ট করেন; 

|| তহাদিগের অশ্রজল দেখিয়া কখন 
| উপেক্ষা ও কখন. উপহাস করেন; 

0 এক্সপ প্র্জান্রোহী রাজা বা রাজগ্রতি- 
ৰ নিধির প্রতি গ্রজাদিগের. কখনই 

| আন্তরিক ও স্বতঃগ্রবৃত্ত ভক্তি জন্মিতে 
পারে না_তবে তাহারা ভয়ে তাহার 

| প্রতি কৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিতে 

তাহারা সোজ। 'কথা ব্যাক! 

[| করিয়া লিখিয়া রাজভক্তির  পরাকাষ্ঠা 
নু দেখাইতে পারে। কিন্ত সে রাতকির 

|| মূল্য কি? 
| সত্য হিন্দুজাতির রূজভক্তি চির, নি 

॥ কিন্ত হিন্দুজাতীয গাঁ্জাদিগের প্রজান্- 

| বর্তিত তাহা অপেক্ষা আরও প্রসিদ্ধ । 
|| অযোধাধিপতি রামচন্দ্রের চরিত্র এ বিষয়ে 

|| জগৎ-সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 
] রামচন্দ্র হিন্দুদিগের আদর্শ রাজা। ইহার 
1] প্রঙ্গারঞনন্বৃত্তি এতদূর বলবতী ছিল, যে. 
; তিনি, প্রজারঞ্নার্থ সমন্ত বিসজ্জন দিতেও 

| প্রস্তুত ছিলেন এবং, প্রাণাপেক্ষা প্রয়তম! 
1] পাতগ্রাণা জানকীকে বিগজ্জ্ন দির 
ঝ শঙ্গারঞনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া 
| ভিলেন। যৎকালে. আষ্টাবক্র খষ তগবান, 

বিষের নিকট হইতে আয়! রামকে 
৭] একমাত্র প্রজারগরন ব্রতের উপদেশ দিলেন, 
|| উন অষ্লীবক্তের গতি -রামচন্দ্রের উক্তি 
৭ শুনিলে হাদয় ুড়াইয়া যা যায়। ভ্তিজোত হা ক | উৎ [বস্তি দেঅং. 

গর ও. রাজোপহার ্  
হীন ৬ পতিত ৪৪৫8 98৫ ভাসা ও লিউদক গুটি উট জপ উ8৫৬ ৬ ৯৪৩ ও 

পারি। সুতরাং দোষ বিষিয়ে যদি কিছু |: 
বলবার থাকে তাহা খলঃ নত়বা। অনর্থক 1. 

৩৮৫. | 
ক পাদ ও দীওক ০০০ টি 

অনিবাধী বেগে আপনি প্রবাহিত হয়। || 
“ক্পেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদিবা 

| : জানকীমপি। 

আরাধনায় লোকানাম, মুখ্চতে। নাস্তি | 

মে ব্যথা ॥৮ 

উত্তররামচরিতম, মনা 

লোকারাধনার নিমিত্ত স্নেহ। দা, 
চিরজীবনের সুখ, অধিক কি প্রাণাপেক্ষ। | 

প্রিয়তম! জানকীকে পরিত্যাগ করিলেও || 
আমার হৃদয়ে কোন ব্যথা লাগিবে ন1-- 

এই প্রতিজ্ঞা তিনি শুদ্ধ মুখে করিলেন | 
এরূপ নহে, কিন্ত কার্ষেযও পরিণত করিয়া" 
ছিলেন | 

রাঁজা রামচন্ত্র নগ্রজনপদবাসী ্জা- ] 
বৃুন্দের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত, 
ছুম্মুথ নামে এক গুপ্তচরকে সর্ধত্র প্রেরণ ] 

করেন। ছুর্ধখ-আিয়া--গুজারা রাজ! | 
রাঁমচন্দ্রের রাজ্যে পরম সুখী--এই সংবাঁদ দূ ৃ 

দিল। রামচন্ ইহাতে সন্তষ্ট না হইর়! |] 

ধলিলেন এত স্ততিবাদ মাত্রঃ আমি, 
স্ততিবাদ . শুনিবার নিমিত্ত. তোমাকে! 
প্রেরণ করি নাই। আমার শাসন-.. 
গ্রণালীর.কোন্ কোন্ অংশে প্রজারা দোষ 

৪ ৪ ৪ ৪ ক ৯৩ কও ঠ ও 

দেখিতে পায়, তাহা! জানিবার নিমিভুই | 

তোমাকে "প্রেরণ করিয়।/ছিলাম ). কারণ । | 
কোন, কোন, অং শে দোষ আছে, জানিতে . 

পাঠিলে আঁম তাহার পরিহার, করিতে || 

্ততিপাঁঠ্রের প্রয়োজন: নাই । কোন, ]... 
শীল? সপ সপপীপিশিশিপিপশাপিশা 

. ৯ বা, রা 



]. _ বাঁজা রাঁজ্যমধ্যে গ্রজাদিগের নিকট 

এ ঢা শরীরকর্ষণাৎ প্রাণা; শীত রা 

পঞেছি ৮ ॥  শাহাদপনি- সর ... শেক ৯৮২1] তি, 
০০ ১ বক্ক ত০০উ ৬ «৬৬ ৬. 

ৃ পাষাণ- বার প্রলা এরূপ রাধার প্রতি 
]॥ ডক্তিরসে আর্রনা হই থাকিতে পারে? 

| বামচন্দ্রের এরপ অমানুষ চরিত্র যে শুদ্ধ 
[ আপতিক অর্থাৎ অবস্থার ফল এম্ন বোধ 

| হয় না। একপ চরিত্র য়ে হিন্দুরাজগণের 
| শাস্ত্রের(১ প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির ফল, তাহা- 
|| তে আর সন্দেহ. নাই। মন্ব।দি শান্্রকারেরা 

[| রাঁজাদিগের জন্য যেসকল বিধির ব্যবস্থা- 
॥ পন করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি যে 

| সকল কর্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন;* হিন্দু 

|. রাজগণের অনেকেই যে অবিচলিত তক্তির 

সমস্ত সংস্কৃত, 

0 জাণবদ বিশ্ুমরিদ। অন্গে মহারাঅ দদর- পরিতৃপ্তি হইবে। 

হস্য রামভদ্দেণ ত্তি। “ প্রজানামেব ভূভার্ স তাতো বলি. 

1 রামঃ। অর্থবাদ এষঃ দৌষস্ত কঞ্চিৎ | মগ্রহীৎ। 
[| কথয়, যেন স প্রতি বিষীয়তে | 

(1) 
* রাজধর্ম্ম-বিষয়ক প্রস্তাবে মন্থু এই; 

রূপ লিখিয়াছেন . ৭ 

বা সাংবৎসরিকমাৈশ্চ রাষ্ট হারে 

ছলিম, | .. 

ঢা স্যাচ্চায়ায়পরো! লোকে টির কী 

| বন্গযু।॥ ” ৭1৮০ 

রদুবংশম | 

ক্ষীণ হয়, তদ্রপ রাষ্ট “পীড়নে প্রন্কতি-. 

কোপাদিংদোষে রাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়: 

দেখিবেন. |  * 

| পালনম,। 

খা হইতে সাম্বংসরিক কর গ্রহণ করিবেন। 
0] শঙ্াহুসারে কর গ্রহণ করিবেন-_এবং 
২ স্বরাজ্যন্থিত গ্রদ্াদিগের রতি পিতার 

ন্যায় বাধহার করিবেন। 

যুজ্যতে ॥ % 91১৪৪। 

রাজার অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা রা 

পালন সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম যে রাঁজ] নিয়: 

| নাং 'বথা।, চর 

থা, া্ঞামপি খণঃ যে ষট 
না র্ণৎ ঃ রর চা 8 

সহিত চে সে নকলের  অনবর্তন কা 

তাহাতে আর সন্দেহ নাই। .প্রায় সমস্ত |. 
সংস্কত সাহিত্যে 'ইহার ভূত ভূরি প্রশ্াগ | 

পাওয়া যার 1 আমরা যদি কখন এই প্রস্তার || 
বত্গরস্থাকারে পূরিগৃত করিগভাহা হষ্টলে | 

/;হইতে তাহার সরি | 
ভূরি উদাহরণ তুলিয়া! পাঠকবর্গের চিত্ত | 
বিনোদন করিব। প্রস্তাব-বাহুল্য ভয়ে: 

আমরা এখানে গুদ্ধ-কালিদাসের কাব্য | 
হইতেই কয়েকটা : উদ্বাহরণ তুললাম 
আশ! করিআপাতক ইহাতেই পাঠবগণের | 

যদ্জরপ প্রাণির আাহার সেনা প্রাণ 

অর্থাৎ রাজ। রাষ্টস্থ রাক্িকে রগ! 

নিদিষ্ট ফলভোস্তা ছি রাজ। ণ। 

সহঅ গুণশ্থতষ্ট মাদতেহি র্সং বিঃ ॥ |. 

“কষত্রিয়স্য . পরো! ধর্মঃ এ্লামেব 

| মিত কর গ্রহণ করেন তিমি অনন্ত ধরে রঃ 

আঁধার ইয়েন 27451 হর এ . 

|. 'বিজ্ঞানেখর যানে ;
 ৫ 

[রাজ প্রজাপালন স্পরমে!বর্ধরং 141: রা | 

 প্রজাগানন রাহা সি রর রা চি 



শী সই ॥ 
আএড হ 5৪৪৬. গ্রতওচটও ₹৮% রত লা ৬ একক ৬৪০৪ ভাজ রাও বা জনক $ 

| যেমন ন রি স সহন্্ গু জল লবণ করি-। 
| কেন ' বলিয়। পৃথিবী হইতে রসআকর্মণ 

| করেন, সেইরূপ প্রশ্মীপিগেরই,: মঙ্গলের 
| নিষিক্ত তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে 
] কর গ্রহণ করিতেন। 

1 « গ্রজানাং বিনয়াধানপক্ষণাড়রণা- 

স পিত। পিতরস্তাসাং কেবলং 
| হেতবঃ॥ রঘুবংশম 

_ প্রজাদিগের শিক্ষাবিধান) রক্ষণ ও 

] পালনাদি দ্বারা তিনিই তাহাদিগের পিতা: 

| ছিলেন, তাহাদিগের পিতৃগণ কেবল 
[| অন্মদাত। মাত্র ছিলেন। 
| “দেয্যোখগি সম্মত; শিনতসযর্ডদ্য 
1 যথৌষধম্ | 

||. ত্যাঙ্্যো ছষ্: রিযোৎপযমীদগুীবো, 

|| রক্ষতা ॥% 

[| যেমন ওষধ তিক্ত হইলেও পীড়িত 
] ব্যক্তির নিকট তাহা আদরণীয়, সেইরূপ 

0] শিষ্ট ব্যক্তি শক্র হইলেও তাহার আদরের 
| পার ছিল। আবার যেমন সর্প 

. খু অঙ্গুলি প্রিয় হইলেও পরিতাজ্য সেই 
রা ব্যক্তিও অশিষ্ট হইলে তাহার 

? র্ সর্থ! পরিতাজ্য ছিল।' 

ঝা কষিকুলচূড়ামণি কালিদাগ দিলীপের 
| রর ৰ চরিত্রবরণনায় এই সকল গুণাবলীর নি 
| বেশ করিয়াছেন। | 1 
খা এস বিশজিতমাদহে, জজ্ঞং রব 

. রিম, । 
0 আদানং ছি পর্ণাম সাং 

রি কাব ্ ক শম্ | 
্ ্ 

2 শর পক টেজকলাু্রাল 
সি ৭, 7 মি সপ 

9 রি 1 ০ কিতা শে ঘ 
8751 17 টা ্ রর 

টা 

উস ॥ | 4114415৭1০7 307175০ ৭ ্ হি লিখন 22 রে দা, ₹2858 
৯ চে ১ ৪.8. 

বাজি ও রাজোপহার 1 
কও জজ চালক জক ও $ ভিড ডা চজজ কও প্র ভজও ত। 

জন্মু-। 

৪ কার ও জতার ৪ ৪৪৪৬$ক 

বে যজ্ঞে সংপান্রে মরন দানরূপ 

দক্ষিণা প্রদান করিতে হয, তিনি বিশ্বজিৎ ণ 

নামেঘেই যজ্ঞের. অনুষ্ঠাম করিলেন | মেঘ 
য়েষন. জলবর্ষণের নিমিতই বাচ্গ গ্রহণ 

॥ করে, সেইরূপ সাধু ব্যক্তিরা দান করি-! 
বার নিমিত্তই অর্থগ্রহণ করিয়া! থাকেন ।; 

কালিদাস রদুর গুণবর্ণনায় এইরূপ || 
[ লিিযাছেন। আবার রষ্ঠ সর্গে.ইন্দু- | 
মতীরহচারিণী সুনন্দা স্বরে সফাগত |. 

রাজন্যবর্গের পরিচয় স্কুলে মগধ রা 
উদ্দেশ করিয়! এইরূপ বলিতেছে £--: : 

“আয়ৌ--শরণাঃ শরণোসুখান- 
 মগাধসন্তো মগধগ্রতিষ্ঠঃ| 

রাজ! প্রজারঞ্রনলব্ধবর্ণ; 

পরস্তপো নাম যথার্থনামা |” | 
এই রাজা শরণাগতের আশ্রদাতা ও | 

প্রজারঞ্ন বিধয়ে স্ুগরসিস্বা। 

আৰার অষ্টম, মর্গে অজের খ্বণ বর্ণনায়: 

কালিদাস এইরূপ লিখিয়াছেন ৫৮... 

£ অহমের মতোমহীগভেরিতি ন্ ৰ 

গ্রকৃতিঘচিত্তয়ৎ। গর 
উদ্ধধেরিব নিপ্রগাশ 

( নন! ক্লচিৎ || *” | 
গ্রজাদ্দিগের সকলেই মনে করিত. য়ে] 

রাজা সর্জাপেক্ষা আমাকেই ভাল সেন, ]. 

যেমন সমুত্রের নিকট সকল নদীই আদর-. 

শতেত্বতবনামা বিষ ] 

1 ণীয়, সেইরূপ সেই ,রাজার নিকট সকল, 

পরই আদরণীয় ছিন।.. ৃ 

কালিদাস বঘুবংশীয় সজাদিগের ও | 

সা রামচন্্রের গুণাবলীর যেরূপ |. 
|উদ্বেধ করিয়াছেন রং মানি প্রাচীন || ণ 

মি £ 

০) পপ টি । 

11875 ক । ৮ ৮ + : 

সালা শিপ পা শী 



(ছিল। . টু 

কজন ক ৪ ও এপ চালক ক কক$ ৯৬৬০৮ ও ৮ ড জজ ড উর ৬ ওক জাত উতলা 

টে াসতকারেরা রাজসাধারণের | শা 

| বলীর ধেরপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে 
ও ইহা ষ্গষ্টুই উপলন্ধ হয়--যে প্রজা 

0 রঞ্জন কর; প্রজাদিগের" উপকারার্থই 

কর গ্রহণ. করা, গ্রজাদিগের প্রতি স্নেহ 

| প্রকাশ করা, সংক্ষেপতঃ সর্ধতোভাবে 

ৰ জীবানের উদ্দেশ্য ছিল। প্রজাদিগের প্রতি 

'] উৎপীড়ন করা, প্রজাদিগের প্রতি অযথা 

| কর স্থাপন করা, গ্রজাদিগের প্রতি দণ্ড 

| পারুষ্য প্রয়োগ করা, প্রজাদিগের নিকট 

|| হইতে গৃহীত ধন স্বার্থ সাধনে বিনিয়ৌজিত 

|| করা-_হিন্দু রাজগণের চিস্তার অতীত 

ব্রিটিশ রাঁজগণ বা রাজপ্রতিনিধিগণ 
|| যতদিন. ন! হিন্দুর'অগণের চরিত্রের 

| অনুকরণ করিতেছেন। যত দিন না 

তাহারা “ন্বদেশীয় ও বিদেশীয়',__ গ্রজা- 

দিগের মধ্য হইতে এই ভেদ উঠাইয়] 
রঃ দিতেছেন, যত দিন না তাহার! মহাত। 

আক্বরের ন্যায় এ দেশী উপধুক্ত প্রজাঁ- 

| দিগের সম্মুখে দেশের সর্বোচ্চ পদের 

[| গার উদ্ঘাটন করিতেছেন, ফত দিন না 

[| লইয়া যাওয়া হইতে বিরত হইতেছেন, যত 

£ যত দিন তাহার! 

12 শী উর বিজিত বলিয়া 
এ] স্ব করিতেছেন._ততদিন + তাহা, 
চিট নিকট হইতে কখনই 

রি  আনযদরশন॥ রশ 
সব রাস ₹ জগ ও ক ডাঃ ৪৬ ৬৬ এ ৪৬ ৪৬৪ রহ উচচল ভরি চত ৮৮ জর ৮ ক জান ৪ হাউ ক ০৯০ 

1] প্রঙ্গা্দিগকে 'ভুথী করাই হিন্দুরা্জগণের 

দিগের কিরূপ ভক্তি তাহা 

0 ভাহর। এ দেশের ধন স্বদেশে | লুষ্টয়া] 

| দিন না স্তাহারা এ. দেশীয় গ্রভাবৃদ্দকে 

[0 প্রতিনিধি শাবন রা প্রদান করি-: 
| ] তেছেন, । 'স্ংক্ষে 

পৌষ স্্ | 
এ জ হাজরে *-স্এ্কগা এজ জা ৫ ৪এট কড ক জা রও ৪.৪ এড ঞজঞজ 

রিম রাজভক্তি প্রা উহইবের। ন। | । পান) | 
দিগকে জলন্ত অনলে গ্রক্ষেপ কক্নূঃ, ] 

শূলে আরোপিত করুন, তথাপি তাহা- |. 

দিগের হৃদয় হইতে. বিরাগের চি | 
অপনীত করিতে পারিবেন না। | দূর্বল ] 

জাতি ভয়ে বা অনুরাগ দেখাইবে-- || | 

ভয়ে বাহিযকে/ হজুর ৮ “ ধম্মীবতাঁর”? | 

প্রভৃতি তোষামদ বাক্য বলিবে-কিস্ত 

ভয়ে তাহাদিগের অন্তরের ভাব পরি-; 

বর্তিত হঈতে পারে ন। তাহাদ্দিগের [| 

হদয়ের জাল নির্বাপিত হইতে পারে 

ন।!-তাহাদিগের নিভৃত . অ্বিন্দু 

নিবারিত হইতে পারে না! 

ইত্রাজ গবর্ণমেণ্টের গতি এদ্রেশীয়-. 

যুধরাঙ্গ |. 
আলবাটকে যে সকল কবিতোগহার 

প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল পাঠ | 
করিলেই অবন্দিগ্ব্ূপে বুধিতে পারা 

যায়। সরল গুলিতেই ভাবী রাজার 

প্রনঠি কর্তবা নির্দেশ, সকল গুলিতেই 
অন্তর্নিগৃহিত বিরাগচিহ্ দেনীপামান। 

কোন ধানিতেই অকৃত্রিম ভক্তির জোন 0. 

অনিতবার্ধ্য রূপে প্রবাহিত হয নাই।, ঘা 

ভারতবাসীরা ব্রিটিশ:  গবরণমেন্টের | 

অধীনে মুদ্রা ্তরের স্থাধীনতা! প্রাপ্ত হই. | 
যাছেন বটে, কিন্তু ইংলগ্ডের অধিবাসী- . 
দিগের _ ন্যায় তাহাদিগের স্পষ্াক্ষরে :. 
মনের কথ! বলিবার অধিকার নাই্। | 

যে সকল কথা বলিলে ইং রাজ গবরণমেন্ট. ] 

ন্ট হন, সে সকল কথা যতীন নাট 
কথা বলবার উহাদিগের অধিকার নাই ॥. 



টা শীষ, ১২৮২। 

| িন্বনিববের ও পার সাও সং বোদপঞ্ 

| প্রায় 'সম্ত রাঙ্গনৈতিক গ্রস্থ_-এইরূপ 

[ইংরাজ-স্তোত্রে পরিপূর্ণ 

| খানিতে 'ছুই একটা "সত্য কথ। অনেক 

1] ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অতি কষ্টে ব্যক্ত হইয়া 

খানিই প্রশংসার, যোগ্য নহে _কোন 

খানিতেই  কবিত্ববিষর়িণী. অনাধারণ 
প্রতিভা প্রদর্শিত হয় নাই। সকল গুলিই 
থেন শ্রম-গ্রস্থত। সকল গুলিই যেন ছন- 

| ৃ ] রোধে লেখা--সকল গুলিই যেন লিখিতে 

হয় বলিয়! লেখা। কোন থানিই অনি- 
' | বার্ধা তক্তি ও প্রীতের আোভে উচ্ছলিত 
র্ . -হ নাই ।* সকল গুলিতেই গভীর হুঃখা 

| বেগ, ও বলবতী ভাবী আশা পরিবাক্ত ই 
ূ 'সছে | ছু খ-শাস্তি র৷ আশা.” তৃপ্তির চিন 

[কোন খানিতেই ষ্ট হইল না। ছুঃখ এই 
ঘর বলিয়া যে ছু ধিনী জননী ভারততূমির দুঃখ 

[কোন বিদেশীয় রান্ধার দ্বারাই অপনীত 

0 হইল না) আশা এই বলিয়া যে যুবরাল 
ডা চলছে লাজ আজ | 

|. 

 নাই--যে দেশে মনের ছুঃখ ব্যক্ত করিতে 

[| গেলে রাজদ্রোহিতা অপরাধে দগ্ুনীয় 

|| হঈতে হয়--সে দেশে রাজনীতি বিষয়ে 

“উতরৃষ্ট কবিতা প্রহ্থত হইতে পারে না। 
|| যুবরাজ-সাহিত্য + তাহার নিদর্শন। ইহার 

চক জর উঞজকত উর জউক জার ক জ কও ভা্ঠকওঞন রও গ্ 

ছুই এক 

থাকে । ইহাতে রাজাই বা প্রজাদিগের 

| মন কির্রপে জানিতে পারিবেন, আর 

 প্রজারাই বা রাজার নিকট হইতে ক্ধি 

|| শুভ ফলের আশা! করিতে পারিবেন ? 

যে দেশে পূর্ণ সতা বলিবার অধিকার 

কোন খানিই, ভাল নহে। কোন 

লিং ও.  রাজোপহার | 
৬৮৯৪ ভ৪ ৪ গজ তাতিপািক তত 

| আলবার্ট সিং রান খারোহণ করি! নী | ৃ 

তারতভূমিয সেই দুঃখ দূর করিবেন। 

হেম বাবুর ভার ততিক্ষ] 

'তেছে। ভারইভিক্ষার স্থানে স্থানে অতি 

৯০০৬৯ ৪৫৩ ৪ ০ আ-৪৬। ৭ কপ কব রক টি ১ উজ এরএ কব ৪৮৫ জজ গল 

যাহ! হউক এ উপলক্ষে বে বয় খানি || 

কবিতাগ্রস্থ বাহির, হইয়াছে, তন্মধো.] 

সর্বোৎকষ্ট। ] 

হেম বাবুর তেজদ্বিনী কবিত্ব-শক্তি কিয় 
পরিমাণে ইহাতেও পরিব্যক্ত হইছে 

শব্দ গুলি যেন শোতের জলের ন্যায় || 

টল টল্ করিয়। প্রবাহিত হইতেছে | 7 

সাহার পূর্ণ কোঁরস গুলি 'যেন পাঠকগণের ]. 

মনকে পূর্ণ আনন্দে উ্বন্ত করিয়া তুলি- ] 

চমৎকার সোতপ্রাসাক্তি পরিদৃশামান হয়। | 
আমরা ইহার ছুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া ূ 
পাঠকগণের পরিতৃপ্ত বিধান করিব |] 

আর্ত | 

চারি দিক্ যুড়ি বাঁজিল বাদন, 
বাঁন্ষিল বুটিশ দামামা কাড়া, 

অর্ধ ভূমগ্ডল করি তোল পাড় 
ভারত-তুমে গড়িল সাড়া-_ 

«কোথা নৃপকুর্গ, নবাব। আমীর, 

বঙ্গ দরবারে হও হে হাঙর, টা 

করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা, . | 

ছাড়ি সাচ্চা জুতা টূণী পায়। গীথা, রা 

_.. ধিলাতি বুটেতে পদ সাজাও |. 

“জানু গাঁতি মে ছেলায়ে উদ্ীফ, থা 

পরশ, সম্তমে কুমার বৃটিশ. 

ন্বরাভয়প্রদ চারু... করতল 

ভুলিয়া, তৃগ্েতে হইয়া! বিহ্বল . 1. 
অধর আগ্রেতে রর চয়ও। (1. 



ঃ জ 

মিনার লাক সিএ তো নর % টার সজেনগেত পতনে 

টিপ চাাজাদারগতাতারাটাানারারন্রা রায়ান রি 

রর মাল গপলাশ গরুর কা ড উহ 

ৃ “ভবে মোগ্ষফল 1 রাজনরশন, 
:. ভারতে দেবতা বুটন এখন, 
(সেই দেবজাতি-মহিষীনন্দন- 
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'দরশনে পৃর্বাপাপ ঘুচাও | 

পকোখ কাশীরাজ, কোথা হে সিদ্ধিয়!? | 

কোথা হলকার। রাণী ভোপালিয়া ? 

মানী উদিপুর, যোধমহীপাল ? 

হিল তিব্র, শিক পাতিয়াল? 

মহস্মদি রা! কোথা হে নিজাম, ?. 

| কোথা বিকানির ? কোথ। ব! হে জাম, ? ৰ 

_ ধোলপুররাণা, জাঠের রাও? | 

 ধ্গৰ শীঘ্র পর চা পরিচ্ছদ, 
.. অর্ধোতে সাঁজাবে আজি রাজপদ; : | 

কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়। 

 ভারত-নক্ষত্র? বশধিয়া গলায়। 

রাজধানী মুখে ধাঁরত হও। 

«ঘোটিকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে, 

কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে, 
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে, 

ঘেরি' চারিধার শৌভা বাড়াও। | 

ক্র রাঁঞ্জভেট নবাব, আমীর, : 
রাজদরবারে হওহে হাজির. | 
:, আছিল বৃটিশ দামায়া কাড়া, | 
করি তোল পাড় নগর পাহাঁড় ৰ 

টি শাখা), 

লী উজাড়ি ছুটিল দে 

কাজের কেশরী যত 

পারি বেশে  ড়াইতে গ পাশে 

দর্শন |. 

গরতশ্রুবনে পড়িল রি ৃ ূ 

৪৬ ৯৯ পাপ, শ্স্পিক 

অযোধ্যা, হস্তিনাপুর) 

বু'দেলা, ভোঁপাল, পঞ্চমদস্তৃলঃ 
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশঃ 

চাম্বা, কাতিয়ারঃ ইন্দোর, বিঠোর, 

অরবলিগিরিশেষ, || 

ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে, ] 
| রাজধানী দিকে ধায়; | 

পাঁলে পালে পালে পতঙ্গের মত 
: নিরখি দীপশোভায় 7. 

চুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ 
ন্সুর্ষাবংশবীর রঃ 

জলধি বন্দর হিমাদ্রি ভূধর 
ৰ দাপটে হয় অস্থির -- | 
কোথা বা পাগুব কৈলা রাজু : | 

দ্বাপরে হস্তিনামাঝে 1. 
| রাজনুয় যজ্ঞ দেখ একধার 

. কলিতে করে,ইং়ালে জে! 

| আন্ত । 
উঠ মা উঠ মা ভারত-জনি,, 

নত  মহিষীনন্দন কোঁলেতে এল &. 

আঁধার রজনী এবার তোমার. | 

_. বিধির গ্রসাদে টি গেল র্ . 

আদরে ধর মা. 'কুমারে সম্ভাষি। 

2 'আশীর্মাররাণী উত্াি মুখে, ৃ 

৫ পৌষ স্ 
| 

5 ডক চিজ নক বণ ও 3 ৯৫ক রা ও উর ৩৩কজবর কও তক ৮০০০ পাপ উর ভাপা! রাজ বক ক 

: দেখরে ইঙ্গিতে চুটিল পাঠা ' 
 আফন্গীনস্থান ছাড়ি, || 

টু ছুটি কাশীরি ষতিয় ভূপতি. : | 
| | হিাঁলয়ে দিয়া পাড়ি।. 1] 

:- দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট। মালোধার), | 

| দ্ব,  মহারাষ্, মহীন্গর, | 
বলি, উঁৎকল, মিথিলা, মগ, 

স্ম 

_ সস ০ কা 

্ ১ ৬১ ৭ নতুন 

শপ শি ০৯ 

1৮. ০ . 



] শৌছঈ ৯২৮২ কি ও ও া্জোপহার। ৯১ 
শি জঞরজ উজ বর জ রি ০০ গহঞউ করল উজ জা উক্এাদী রন। গা পবন এও 

০ আর 

রী 

দিন চি ছয়েছ , আপিন ০4 কি টি ঝরছে বি ্ে দা
 ৮ 

তনয়ে না পাও ধরিতে বকে! জরি করি ছুটি ৫ ডিন |. 

|: তাজ শযা, মাঃ অরুণ উঠিল. রত দা নৈধ ঈশান, 
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে 9 জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান? 

জাগায়ে মেদিনী গাহিত গা! কেদে ন' কেঁদে ন। আর গো জননি 

আচ্ছন্ন হইয়া শোকের'ধূমে । | : প্ভারত কিরণে জগতে কিরণ, 
টির ছুণী তুমি' চির পরাধীন, ভারত জীবনে জগত-ভীবন, 

_.. ঈরের পালিতা.আশ্রিতা বদা,| আঁছিল যখন শান্ত আলেচিন, 
তুমি মা অভাগী অনাধা, খর্ব, আছিল যখন ড় দর্া--. 

ভন পৃজন যোগমুগধা ! |. ভারতের বেদ; ভারতের কথী, 
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে ভারতের বিধি) ভারতের রথী, 

জগতে এখনও আছ মা জীয়ে। খুর্জিত সকলে, গুঁজিত সকলে, 

পাঠাইল। তব ছুঃখ ঘুচাইতে ফিনিক, দিস, য'নানী মণ্ডলে; 
. আপন তনয়ে,বিদায় দিয়ে; ... ভাঁবিত মূল্য 'মাঁণিক্য যথা 

দেখাও, জননি, ধরিলা গো। যত, 

রিপুপদ চিহ্ন ললটি-ভাগে 

দেখাও, চিরিয়া ক্ষতবক্ষস্থল 

পছিলধবৈপরা বিন, কুল, || 
ছিল যবৈণদ্ত অথ প্ীবর্ঁ,. 

রি ৃ আছিল ঝুধিব আর্োর শির. 
-.. দিবাপিশি সেথা কি শোকুজাগে। 

রঃ টি মা উঠ মা ভারত'জননি ৮87৮ খা, 
রা নে ফের জগতে না ছিল হেন মী 

ময় বদনে বারেক ফের) 
॥ রা যাইত চলিয়া দে পরশি, 
+ মহিষীনন্দনে কৌলেতৈ করিয়া 

০: পরাতে শত দল হের! | 
৯. মা রি কেন্দ্রে কেনে ধ্বনি চুটিত উদ, 

1 ( শাখা | 11) ছিলাম তখন জগত-মাতা! 

আলি শয্যাল,. ডাকি উচ্চৈ: বরে, ;. “পাব.কি দেখিতে উিনীতািী. 

ক্োড়েতে বসিয়া ঠামিবে আমার) রন 
, 'ভাঁকিথে কুমার “জননী! বণিক: 

ইউরোপ 'আম [রিক উচ্চ সে পুথি মাঃ 

৪ ভারতের তাগে হো বিধাতা; | 

: পৃ মহটরী রোম সে অনীক. 
নং 1. 

মিছা বটি উঠিল আবার-- টি . 

র্ নিবিড় ুস্তল, সরায়ে। অন্তরে, রি | 

র্ রি গভীর পার বদনমগ্ডল.. 
রি রি আলোকে কাশি নেম অঙ্রজল, 

1... +.. কহিল উচ্ছাযে ভারতমাতা-- 
1 পরকন রে এখানে আফলিছে ক্ষার ? . 

| 1. ভ্বারতের সু ধ:এবে অন্ধকার |. রি 
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টু ন্ ন 

] ঠা এ ৬ ' 

৩৯২ এ 

চপনাপপনপাপাপ পরার ঝ জারা 

৯ 

্ বিটি নি টু টি 

ঃ - হাদি "বি ভি য ওদ ৯ 8228০৮১ ০ * ্ 

শী - ্ ১ 

সী সিপসলিসপীত ২ স্পত পাপী ৮ সাপে 

“হা গানিপথ, দারুণ পরাস্তর 

জ+পতনওবুত 

নি নিটপেও দেখি জীবনসঞ্ার! | | 
আমি কি একাই পড়িয় রব? [. ও 

রঃ ূ 1. অরে অগ্রবন? রর দিতেছী 
. রাহগ্রাস চিন্ধ সর্ব অঙ্গে মাথি।.. || 

" কেন প্রক্ষালিছ অয্যোধ্যাধাম? 

“কি হেন পাতক করেছি তোমায়, 

বল্ অরে-বিধি বল. রে আমায়? 

:. চিরকাল এই ভগ্ননও ধরি): 
রে? চিরকাল এই ভগ! পরি, 

|  দাস-মাতা বি বিখ্যাত হ্ব 1. 

হী রোম,_ছুই বড় ভাগাৰতী ] 
করিল যখন ব্ধরে ছুর্গীতি, 

_. ছন়্ কৈল তৌর কীর্তিত্তস্ত যত) 
করি ভগ্রশেষ রেণু-্মানৃত, 

দেউপল) মন্দির। রঙ্ক-নাট্যশালা। 

: গৃহ হর, পথ, সেতু, পযৌনালা। 
ধরা হ'তে যেন মুছিয় নিল। 

“মম ভাগ্যদোষে মম জোতৃগ্রণ' 

, কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাক্ক স্থাপন 
করিয়। আমার দুর্গ, নিকেতন, 

রাখিল মহীতে--কলঙ্ক: মণ্ডিত, ও 

কাশী, গল্াক্ষেত্র, চণ্ডাল-দ্বণিত, 

শরীরে কালিষা_দীনতা গ্রতিমা_ 
ধনীর, অঙ্গেঃষেন গ বিল! 

|. ফেনভাগ্য সনে হলি নে অন্তর 1 
7 . ফেনরে, চিতোর, তোর ই ন্শি | 
7 ্ পোহাইল, যবে, ্বরণীতে মিশি 1 

1 টিং ন1 হলি-_কেন রে রহিলি ? 

0 জাগাতে স্বণিত ভারত নাম রা ্ 

| বা রা | জি নেট বারাণসি তোর, 

মতা 

কেন তবে ধার এ. কল মোর, 

রান রঃ 
টির 

অন্তর জলি বারণ শিখার-- ৮ 

৪৮ ৮৫০৬$গকা ও চাট হা সজাগ ও ক ভারা খাঞতা কউ, 

ূর্বকথা কি রে সকলি ভুগেছ 

“নাহি কিস রে ল:হে যমুনে, গে? 

তোদের শরীরে --উথলিয়! রক্ষে 

কর অপহৃত এ কলঙ্ক-রাশি। : 
তরগ্রে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ গ্রাস, 

ভারততুবন ভাসাও জলে? 

$ 

“হে বিপুল দিদ্ধ, করিয়া গর্জন এ 
ডুবাইলে কত রাজা, গিরি, বন. 
নাহি কি সলিল ডুবতে আমীয় ? 
আচ্ছন্ন করিয়! বিদ্ধা, হিমালয়» 

লুকায়ে রাখিতে অতল তলে 1৮
 | 

(তৃতীয় 1) 

ঘ আরস্ত। 

“এলো কি নি কটে,_ এলো কি খর ?” 

বলিল ভারতজ্ননী আবার, 

“কই কোথা, বৎস, আয় কোণে আয়, 

পরশি বারেক শীতল কর 7 

 শ্ডাক একবার, ডাক্সি যে ভাবে 

আপনার মায়ে_ুচা মে অস্াবে 

শত বর্ষে যাহা নহিল পুরণ. 
: ( ভারতের চির আপা! কিন) ) 

ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জন, 

| পৌষ, ০ 11 ঠা
 

লেগিয় শরীরে অথনও রয়েছ. রর ] 

রি 

0. ৮ 5 জোফেতেধ ধর দূ 



|. চে সপ । 

নু 

পর ও৯ও রা পা কক কক উর হপকত 

 পকৃষ্বর্ণ বলি ছ মাহি কর, 

. নহে তুচ্ছ রলীট--এদেরও অন্তর 
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাঁৎসলা, প্রণয়, 

মান, অভিমান, জ্ঞান, তক্তিময় _ 

এদেরও শরীরে শিরায় শিরায় 
বহে রক্তজ্রোত,--বাসনা-তৃষায়। 

স্ব] লঙ্জা, ক্ষোতে হৃদয় দছে। 

: “এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্বে যবে 

 মধুমাথা গীত গুনাইল ভবে, 
স্তব্ধ বন্ুদ্ধরা গুনি বেদগান 

অসাড় শরীরে পাইল পরাণ, 

. পৃথিবীর লোক বিশ্বয়ে পুরিয়া 

উৎসাঙ্ন হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়। 

 দেবত। ভাবিয়া স্ত্তিত রহে। 

পএই কৃষ্ণবগ 'জাতি সে যখন, 

: উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ, 

৪ শিখরে, জলধির জলে, 

পান্ক অন্থিত করি ভূমগুলো 

 জগতব্রদ্ষাও নখর-দর্পণে 

খুলি দেখাত মন্থুজ-সন্তানে ) 

সমর হুগ্ধারে কাপিত অচল, 
নক্ষত্র, অব, আকাশমগ্ডল-- 

. তধনও তাহারা স্বণিত নহে! 

যখন জৈমিনি, গর্, পতঞ্জলি, 
ম্ অন্স্থল শোভার উপ, 

টা শুনাইঈ বীর নিগৃঢ বচন, 
|. গাইল যখন কু সৈপয়ন) নর 
1]... জগতের হাথে হুকপিলবন্তো : 
র্.  শাকাদিংহ'যবে তাজিলা গাহ স্থো,. 

.. ভথলও হারা সনিত বে! . 

রিকি ৯৯৬ জি ওরাও কক জন রম রিল ও 

ূ রাজি: ও রাজোপহার। 
পশলা কিক পি 

| ৩৯৩ ্  1 | 
। 

ল্শ ৯৮৯ ₹? তু খ ৯৩৭ পপির টন সপ চঞ্চল তজ৪৪৭ ৩ ল 

“তাদেরই কিরে জনম এদের, 

, সে পুর্ব গৌরব সৌরভের ফের 

খু ছু! খের যাতনা তাদের, 
| মা ভয়ের যাতন। মায়ের, 

পগুন হে রাজন্ বনের বিহঙ্গ, 

ূ “কোকিলের স্বরে জা ডু ্ 

হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়।. 

সেই পূর্ব পানে কভু রেট চায়-- 
এ চাতি কখন জঘনা নহে | 

ণ্হে কুমার মনে রেখো এই কথা. 
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা 

পবিত্র সে দেশ--পৃত-কলেরর 

কোটি কোটি জন শুর বীর নর, 

কোটি কোটি প্রাণী খষি পুণাধর, 
কবি কোটি কোটি মধুর অন্তর, 
 রেখুতে তাহার মিশায়ে রহে 1. 

পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গ, 
পিগ্ররে থাকিয়া সেহ সখ পায়! 

গ্রাণের আনন্দে কতু গীত গায়! 
বনের মাতঙ যতনে বশ [নিত 

বায়নের রবে কেন বাক্ষষ্ট? 
কি ধন সে'কোকিলে দেয় 

কিধন বল বা! বায়সে নেয় 1. 

একে মিষ্টভ ভাষা হৃদয় সল,... 

অন্য ভীব্রম্বর পরাণে গরল।ত- -. 
ধর] চায় সরল সবদয়রর রর 

এআ, বম! তোর জননীর ধনী, 
দাসীর বস্তান এভি চারতবাসী,' 

২০ পি প্রীতির ত শিট পি হত 

ঞ 

নারে আর্থ শ্বাস মুর স্বরে ॥. 
টিকার জিনিয়া ৯: বসব ০ 

1 23828 28 চরন্র, ডি ০০২০৮ ৮০ অক্াহী 2 িলীহ্রা ভি জিরা হিউও রি 

1 .. 
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0. বিজ কুমার হি বক্ষ ফাটে 1 কষে) 

ছা মনের বেদন| মুখে নাহি ফুটে, | * ছিল সঙ্গী অষ্টাদশ যার, 

|. দেখ দিবানিশি নয়ন বরে!  - আজি পরহত্তে আত্মরক্ষা কার? 

“বৃটিশ সিংহের বিকট বদন অক্ষয় আছিল যাঁর অন্্রাথার। | 

না গারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন, |. আগ ঙ্যরাশি মহান আহার! 

“কি বাণিজাকারী অথব! প্রহরী, | মহাকাব্য মাতার, যাহার, 

| জাহা্ী গৌরাঙ্গ, কিখ। ভেকধারী,, মহ! রঙ্গভৃমি “কুরুক্ষেত্র হায় 1 

সয়া ভাঁবিয়া। পুজি সবারে !  ভীম্ম দ্রোার্জুন অভিনেত্ যার, 

এ রিয়ার যুবরাজ !--আজি সেজাত্তি কোথায়? ) 

|. “এ প্রচণ্ড তেজ নিরার কুমার, | ূ 

| নয়নের অল মুছা রে আমার এর 
1 ভারত-সস্তানে লয়ে একবার ঠ রুনি 78 

॥ . ; ভাই বলি ডাক্, হৃদি জুড়ায়! | য় ইতিহাসে ভি 
০ , প্রতিগদদ; যার প্রতিপদ হায়! 

চটি কীর্তিস্বস্ত কাল"সাগর-রেলায়। 

এখনো “চিতোরে+ ক্মৃতির নয়নে, 
দেখিবে 'পন্মিনী' চিতার অনল; 

সেই স্মৃতি তব দয়ার্র নয়নে, 

আনিবে কি আহা! একবিন্দু অল? | 

(২৯) 

যুবরাজ সাহিতোর মুখ্য দ্বিতীয় উল্লেখ 

। যোগ্য কবিতাগ্স্, নবীন. বাবুর-ভাঁরত 
| উচ্ছ ঁস।, এ খানি, অবকাঁশরপঞ্রিনী ও 

পলাশী যুদ্ধের রচয়িকার পূর্ণ অযোগ্য 

[| নবীন. বারুর অুন্ -নিঃস্যক্দিনী লেখনী 

| হইতে যে এরূপ অনার কবিত| গ্রন্থ « এ মতাশমশীনে কীঁড়াযে কমার, রি! 

ৰ ্রসথত হইবে তাহা আমরা কথন মনেও | জিজ্ঞাবিবে যবে-“এই রাজস্থান?) 

| ভাবি নাই | বোধ হয় রাজকর্মচারী বলিয়! 
| উপহাসচ্ছলে রুষ্ট ছর্বার। : : 

[| তাহার কৰিত্ব শক্তি এ (উপলক্ষে সম্পূর্ণ করিবে উত্তর” এই বারস্থান |: 

্ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই । এ অবস্থায় তীহার বাড ুধরাজ। মরার বুল. 

এ ৃ  এ কাঁধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নবীন যশঃ কল, কাবে জোতন্বতী কল কল কি রর রা 

| ] স্বিত, করা. উচিত ছিল'না। যাহ! হউক, পূ মার বীাঙ্গনাকুলে, 
. নি ইহার স্থানে স্থানে নবীন বাবুর টা রী সমরে মগ়িত ক 

01 বিকী কবিতবপক্তির কিধি পরিচযুপাওয়া |... ঝেও তে 
মহা জাতি, _নিজ্ঞাতে যাহ 

যায়, ইহার: মধ্যে: যে ক
তেকজী: রে | 

| 

॥ রজত জা
হিদ নিম্ে: উদ রর হইল,

 মী ূ শিররে ১১৬৫ বন্ধ আদি), হি রি টা রা 

পাস তি 

করস শি বস ১ ১ 

পা 



- যুঝিন্ল যে জাতি শ্রাগপন করে, 

 একপদ আর )--মন্মুখে 'ঞ্জাব" 

্ [টি লেনোয়ালায়' যাহার প্রভাব, 

[ পরক্ষা্নিল যার! শোণিত ধারায়, 

| যুবরাদ্গ !--.আজি সে জাতি কোথায় ? 

_« আঙ্ছিসে জাতির ভক্মরাশি হায়! 

_ হুইবে বিলীন, কালদিদ্ধুনীরে। 
॥ আজি ভম্মমর ভারত হৃদয়, 

শী ৯২৮২। । ্ 

| হ 'লো আন্তমিত বিক্রমে যাহার, 

যোগলের বিশ্বপ্ান 'অর্ধন্শশী | 

“শেষ পাঁণিপুটে, "এদাই' সমরে 

স্বাধীনতা! তরে মত্ত সিংহপ্রায় 

যুবরাজ !--আজি গে জান্তি কোথায়! 
(২২) 

বীরপ্রমধিনী, “সিখের, জননী) 

দেখিল! বৃটিসকেশরী আপনি। 

“সিপাহি বিদ্রোছে' ভারতকলঙ্ক 

শেই 'দিখ' জাতি-বীরের]আতঙ্ক। 

(২৩) 

“সিন্ধু জাহবীর নর্ম্ণার তীরে, 
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায় 

একটী ধমনী নাহি চলে তার 
' ধা % টা 

| উপসংহারকাজে আমর! নবীন রানির | 

1 নিকট ি-লিখিত ফ্লোকের অর্থ জীনিতে 

রর ইচ্ছা করি: ই 

ৰ র্ ৃ দনপাহি বিপ্রোহে ভারতকলল্ক 

| পরক্ষালিল যারা শোণিত-ধারায়, 

রাজি ও রাজোপহার রত. 

'না। 

যুবরাজ-মাহিতোর মধ্যে ভৃতীয় উ্খ 
যৌগা বাবু হরিশ্চন্ত্র নিয়োগ, প্রণীত | 
ভারতে সুখ | এখানির বিশেষ গুণ, 
পদলালিত্য ।” এই নব কবিজয় দেবের! 
পদলালিত্যের অনুকরণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে | 

কতকার্যা হইয়াছেন; কিন্তু চিস্তার 

গাঢ়তা, হৃদয়ভাবের গভীরতাঃ বর্ণনার 

ওজস্বিত। প্রভৃতি যে সকল গুণ থাকিলে 
উচ্চপ্রেণীর কবি হওয়াযায় ইহাতে সে ] 

নকল গুণের সমাবেশ ' দেখিতে পালাম' 
আশ1 কবি নব করবি ভবিষ্যতে | 

কবিতা লিখিবার সময় শুদ্ধ পদলালিত্যের | 
দিকে দৃষ্টি ন! করিয়। হৃদয়কে গভীরভাবে | 

উচ্ছলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। যাহা" [| 
হউক ইহীর “ভারতে সুখ” পূর্বোক্ত | 

দোষ গুলি সত্বেও যে. এক খানি স্ুললিত | 

কাবা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা || 

হইতে আমরা কয়েকটা. কবিতা না. 

তুলিয়া থাকিতে পারিপাম না £-- 

রি | ৫... | 

হেন সুঃখমদ্ ভারভ'ভবানে, 
কেন গুনি আঙ্জি আনন্দের ধ্বনি? | 

কেনচারি দিকে কোমল-নিজণেঃ ] ৃ | 

| মধুর নঙ্গীতে পৃরিছে অবনী.1-- 

অকালে.কিআজি জগত-জননী . 

আবিভূতা উম1 ভারত মন্দিরে ঢ 4 

তাই কি ভারত প্রফুল-বদনী। 

নিরখি হা ভবানী? £. | 
টি, | ৃ 

'শারদ রদ ার্কণে বু নীরে 2] 
প্ ভাসে মে অনিবার ভারত হিল. 



মনের বেদন! ভুলিয়] অচিরে, 
তিনদিন তরে হয় আহলাদিনী ; 
বি যেই তিন দিন ঝলে সৌদািনী 

. . অন্ককারয় ভারত-অন্বরে» ৃ 

.. জলে তিন দিন তিন খানি মণি 
চির কারাগার ভারত ভিতরে! 

. ৮ | 

এতদিনে কি রে চির ছুখিনীর 

হ'ল অবসান অনস্ত যাতন! ! 

 শুকাল ঝরিত নয়নের নীর! 

 হামিল মলিন বদন চন্দ্রম। ! 
অয়ি অনাথিনি, মলিন-বসনা, 
 পাধাণে আবৃত তোমার কপাল, 

এ জনমে আর কথন ধাবে না 
নেই শৈলথণ্ড, রবে চিরকাল। 

৯ ১ 

চল রো কল্পনে ! কাজ নাই আর 
বর্ণি ভারতের চুঃখের কাহিনী ১ 

কি হবে বর্ণিলে, চিত্তে অভাগার 
উুলিবে স্ধু দুঃগ-গ্রবাহিনী ॥ 

মরিলে তনয় পুক্র-বিয়োগিনী 

." খ্রষি জননী নয়ন.'আসার, 
_. ক্কালের অন্তরে সেই অভাগিনী 

পারে কি করিতে কারণ্য-ঞ্চায়? 
| ঙ্গি 

৯৫ 

রি 2৪৫ আথি করি উন্মীলিত 
চঞ্চল ফেনিল অন্ত সাগর, 

| . . নীলমণি দিয়ে করেছি সঙ্জিত,' 
রঃ : তুষিতে তোমার কোঁমল অন্তর? - | 

| শী পথে, তুমি সহোদর, 

দিবে বলি, আকাশ ছি 

| _ আধ্থ্যদর্শন |. 
। 
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ক কানের তরে কার হাহাকার 

পৌয সহ, ॥ ॥ 
পপ পপি 1 

আহরণ করি নীলমণিস্তর, | 
সাজান পয়োধি প্রফুলিত চিতে 1 | 

রি ও উর 

“অই গুন অই শ্যাম কুঞ্জবনে, 
মত্তা কোকিগ্ঘার মুখে মুখ দিয়া 

ললিষ্ঠ, মের 'মধু বরিষণে 

বঞ্ধারে কোকিল বসন্ত হেরিয়া; : 

সরস বমস্তে উল্লাসে মাতিয়া 

নব কোকনদে ভ্রমর গুঞ্জরে । 
 পরিমল-ভারে অচল হইয়! 

দক্ষিণ-অনিল মন্থরে সঞ্চরে | 

২২ . 
«বিমল শ্কািক আলোক-আধার 

ঝুলিছে মার্জিত রজত-শৃঙ্খলে, 

ঝঢ. রাজপথে আলোক-আমার, 

খত কে।টি মণি কিরণ বিজলে ? 

 কুস্থমের দাঁম গুণ পরিমলে.. 
গ্রন্থিত প্রাচীরে লতায় লভায়ঃ 

কুম্থমের দাম শতেক শৃঙ্খলে 

বিনান জড়ান অতুল শোভায়। 
রন ২8...) 

রুটি হায়! কর দরশন, 
দেখ মা ভ ভারতসন্তান তোমার, 

অসার বিলাস করিতে সাধন, 

উছলে সবার সুখ পারাবার, রী 

কিন্ত মা তোমার ন়ন-নীহার,. রা ]. . রঃ 
সজল প্রতি রম! দেখে না নেই . 

৬ 

টা কেবল অনোর চরণে। 1: 



] পৌষ, | 

]. ফু সাহিত্যের মধো চর উল্লেখ 

ঘোগা কাব্য, সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল 

|| বন্দ্যোপাধ্যায় :প্রণীত--ভাঁবী পতি রাজো-. 

[ক্তিনিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ 

প্রিন্স অফ ওয়েল. বাহাছুরের প্রতি 

] ভারতভূমির অভ্যর্থনা । যে কবি 

পদ্মিনীর উপাখ্যান লিখিয়াছেন, ভিনি 

| ভারতবানী-মাত্রেরই শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ 

| নাই। কিন্তু তিনি যদি এখন হইতে তাঁহার: 
| কবিতা গুলিকে এরূপ জঘন্য রসাভাদে 

পরিপূরিত করেন, তাহা হইলে ভিনি 

নিশ্চয়ই সেই াতীর শ্রদ্ধা হইতে অচিরাঁৎ 

বঞ্চিত হইবেন। সত্য তিনি রাজকর্ম্চারী, 

] সুতরাং রাজস্তোত্র তাহার অলজ্ঘ্য কর্তৃব্য। 

 ভূমিকে যুবতীর দাজ সাজাইয়া যুবরাজের 

] হন্তে সমর্পণ করিতে হয়? তাই বলিয়া 

কক বৃদ্ধা জননীর মুখ হইতে-__ 

[.পজরাীর্ণ বটি মামি তোমায় দিরথি স্বামী 

পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন। 

-এন্প লজ্জাকর কথা বাহির করিতে হয়? 

|. কে বলে ভারতভূমি বয়দে জরতী । 

নু রঃ অগ্গর। আকার! নিত্য নবীন, যুবন্তী ॥” 

ৃ . _জননীর পরিচয় স্থলে সাহার আর 
কি কিছু বলিবার : ছিল ন1? যাহ! 

(হউক, রঙগলাল, ্ াবুর প্রতি আমাদিগের 

নদ ধা আছে) স্থতরাং তাহাকে 

আমরা, অন্থরোধ করি, 

বেন 1. 

রাজভক্তি ও. রাজোপহার ক 
কবজ ৬্কক শ্রাহ ও টি গাছ জা উজ ড উজ গ্া ৬.৬ 

| তাই বলিয়া কি বৃদ্ধা জননী ভারত | (২ 

ভিন যেন 

1 বিষাতে খনূপ জন্য কবিডা লিখিযা 1. 

মদের মনে, স্বগার উৎপাদন, না|... 

৩৯৭] 
৯৬ জ৩ কল ত ৩ ০০ এক ও দঁপিপ গাজা পাপ তক ও ৪৪৯ কত ও চড ॥ 

যুঝরাজ-সাহিতোের মধ্যে পঞ্চম উল্লেখ- | 
যোগা কাব্য বাবু বাজকুঞ্ণ রায় প্রণীত 
্ ্রিন্দ ইন্ ইঞ্ডিয়। ” অর্থাৎ ভারতে ঢা] 
যুবরাঁজ। ্ামরা ইহার ইংবান্জী নাম- || 
করণ দেখিয়াই চটিয়া গিয়াছিলাম । কিন্ত | 

ভিতরে প্রবেশ করিয়া! দেখি ইহা নিতান্ত 
অশ্রদ্ধেয় নহে | উহার প্রধান. দোষ ইহার | 
মিলগ্রণালী বা রাইনিং1। যেমন করে 
হউক ইহার কবিতা গুলির “শেষ অক্ষরের 
মিল ঘটান হইয়াছে! ছুই একটা উদা- |] 
হারণ দিলেই পাঠকগণ আমাদিগের 
কথার অর্থ ধুঝিবেনঃ-- | 

(৯) “ ভূপতি পুজিতে যে সকল চাই, 
এ ভারতে আর সে সকল নাই!» 

(২) “বারেক কুমার, চেয়ে দেখ ওইঈ, 

রাজদ্রোহী নম; রাজভক্ত বই।৮. || 

আমর! পূর্বে যে রাজভক্তির বাহ্য ূ 

প্রদর্শনের কথ! বলিয়াছি, ইহাতে তাহার 

কিঞ্চিৎ ব।হুল্য দৃষ্ট হইল।, ছুই এক স্থান: 

উদ্ধৃত করিলেই পাঠ যুতে পারি 
বেন £ . ৃ 
৪ ূ জেমার আনি দরশন পাইয়ে) | 
তোমার মন্লগান মন খুলে গাযিয়ে,. || 
ভুলেছি যতেক দুঃখ, স্বর্গের কল্পিত ্ থখ: 

ভুলেছি। ভুলেছি সবি তোমা ধনে হেরিয়ে) ৃ ] 

ভারতে আনন্দ ধারা যায আঙি বহিযে। ।. 

(২) “ কখনো! দেখিনি, যাহা, 

আর্গ রে দেখিব তাহা) 
| পি এমন কার, 

জগতে আছে ও 

কউ শর া৪ ভা অঞপ ও 



||: শাল্তীয় বিধান এই, 
| রা থে ভূগতি, বিভূ সেট, 

রি আজি ভাবী ভূপে হেরি, 

| হেরিবরে বিধাতায়। ” 

(৩) «ঈশ হে তোমার করুণা অপার; 

তোমারি প্রসাদে ভারত .মাঝার 

. হেরিন্থ কুমারে। এহ'তে আবার 
কি সুখ জগতে দেখিতে পাই?» ইত্যাদি 
যাজভক্তির এতদূর ছড়াছড়ি অভ্য- 

[স্তরে শামরা যেন, কোন গৃঃ অভিসন্ধি 

দেখিতে পাইতেছি। গ্রন্থকার ত রাজকর্া 

চারী নন। তবে এরূপ স্তোত্রে তীহার 
কি অভিনন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে তাহ! 
আমরা বুঝিরা উঠিতে গারিলাম না। 

যুবরাজ-সাহিতোর মধ্যে ষষ্ঠ উল্লেখ. 

যোগা কাব্য প্রীগোপালচন্ত্র দে প্রদত্ত 
রাঁজোপহার । এ থানির ললার্ট বা 
মলাটে শুই কযেকটী, সাঁরগর্ভ উপদেশ 

| লিখিত আছেঃ | 

(৯ নিঃস্বার্থে পাঁলয়ে প্রজা তারে বি 
রর ডিন 

২) ধরণী, ঈশ্বর নয় ধরার টাঞ্চর |. 

এই'মনৈ ভাবে যেই সেট নরবর। 15) 

মি ক 

| ৰ রানার লক্ষ্য রাখা উচিত । 1. 

1 ছ গোর বিষয় এই? যে সেই মগ সত্য 

| রহ 
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রশ , 

অখ্রশন। | 
দূ. 

1 নাই। প্রীষ্ঠকার &ই সবল বিধয় গদাম ৃ 

শুণ কিছুই নাই, তবে ভাষাটা! নিতাস্ত | 

পক্ষপাতী নতি অভ ভক্তি 

হইয়াছে মাজ। কারণ আমুদিগের বিশ্ব ৰা 
. এই. “কয়েকটা, বিয়ের দিকে প্রত্যেক: |. 

0. এতততিও ইহাতে অনেক পত্য এবং (অ-. : 
॥ নেক! (সারগর্জাউপদেশ লিখিত আছে। কিন্ত 

ৃ চান তাহা হইবে. কোন কথা নই/-. 
হি নিজ বি রর টি রিটা দিরন্ ্ 

| সৌধ: । | 

এবং ংলেই সকল বার উপদেশ কপ] 
উপকরণসামপ্রী একজন: কবির হে ] 

পতিত হয় নাই | . ৮ ৃ 

দযেমন পলাশ পুশ দেখিতে হুন্দর 
| |: 

গন্ধ বিনা ফেধা তার করে সমাদির 1৮ ৃ 

*পেইরীপ ক্বিহীন কাবোরও আদর | 

একটা ক্ষ রটনাকারে পরিণত ফরলৈ | 

ভাগ করিতেন। 

যুবরাজ-সাহিত্ের মধ্যে সগ্ধম উল্লেখ- 
যোগ্য কাব্য--ভারতের লুথ-স্বপ্ন 1 ] 

এখানি নাটক। ইহাতে নাটকোচিত |. 

মন্দ নহে। গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের | 

উপদেশ তিনি যেন এক্নূপ নাটক আর না |. 
লেখেন। . 

যুবরাজ-সাহিত্য হইতে আমন থে সকল | 
উদ্দাহ্রণ তুলিলাম ভাহাতে : বরিটিপগনর রঃ 

মেণ্টের প্রতি ভারতবাসীদিগের অসতর্ম ৮. 

গৃহিত খিরাগের স্পষ্ট প্রতিবিষ্ব পতিত | 
রাহযাছে। যে গুলি: স্োত্রে পরিপূর্ণ |. 
সে গুলিতে কেবল মৌধিক'ভক্তি ্রর্শিত | 

প্রত ভক্তি বাসথ-আড়গর-শুম্য। 1. বা. 
 উপসংহীর, কাজে দাসী: বউ হা ণ 
এই ফেরিটিপ গবরণগেন্ট--ফািপতস্থ বলৈর |. 

 উপর,নিউ করিয়া ভারত'শাসন করিতে |. 
রি 1 

রি ৫ 58 ্  1, 
॥ ॥ | া )া 

) 4 া ॥ 



4 শি পি সিটি শীত 

, এত ভয় পাইতে হইবে না। 

এ গবর্ণমেপ্ট ভারতের বিংশতি কোটা 

পীঁষ ১৮৮২ । 
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তাহার! যদি বুঝিয়া থাকেন যে প্রজা- | হইতে সুশিক্ষিত সৈনা আনার বিল 
| দিগের অনুরাগ বাতীত শুদ্ধ বলে কথন র সহিবে না! ভারতবষীয় প্রজাবুন্দকে 

রাজভক্তি ও রাজোপহার। 
" পাপ পপ পা এপ এপ পদ 

 রা। জঞ 
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অনংখ্ গুজাকে অধিক দিন অযবন্ত রাখা | অল্রবিদ্যায় দীক্ষিত না করিলে আর 
সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে তাহার! ব্রিটিশ গবর্থমেক্টের এরূপ আকন্সিক । 

রসি | ৃ আয়ল“গুকে যে সকল রাজনৈতিক স্বত্ব ও | বিপদ, হঈতে উদ্ধার পাইবার আশ! 
অধিকার প্রদান কররয়াছেন, ভারতের ৷ নাঈ। 

অধিবাসীদিগকে ও সেই সকল স্বত্ব প্রদান 

করুন। ভারতবধীয় প্রজারা আয়ল* 

গের অধিবাসীদিগের ন্যায় বলবান্, ; করিলে, 
সাহসী ও অদম্য নয় বলিয়া ইহাদিগকে 

| এরূপ হীনাবস্থায় ফেলিয়। রাখা কি সত্য- 

ন্মানী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের উচিত ? ব্রিটিশ 

| গবর্ণ মেণ্ যদি ভারতবধাঁয় প্রজাদিগকে 

স্বদ্েশীয় প্রজাদিগের নমান স্বত্ব ও অধি- 

কার প্রদান করিয়। তাহাদিগের অন্ুরাগ- 

ভাজন হইতে পারেন, তাহা! হইলে 

তাহাদিগের আর বিদেশীয় শক্র হইতে 

ব্রিটিশ 

প্রজাকে অস্ত্র প্রদান করুন'। বিংশতি 

কোটি প্রা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 

ভারতবর্ষীয়। প্রজাদিগকে স্বদেশীয় 

৷ গ্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার প্রদান 

মেণ্টের কোন ভয় নাই । কারণ তখন | 

তাহাদিগের হইতে ব্রিটিশ গবণ 

আর তাহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেকে 

বিদেশীয় গব্ণমেন্ট বলিয়া মনে করিবে 

না। সুতরাং ব্রিটশ গবণমেন্টের পক্ষ 

৷ সমর্থন জন্য তখন ভাভারা মমরে গ্রাণ 

| হয়। সেই চিরবদ্ধমুল বিশ্বামের বশবর্তী | 
| 

বিসর্জন করিতেও পরাজুখ হইবে না। 

হিন্দুদিগের চিররূটঢ বিশ্বাস এই থে 
সমরে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রান্ত 

হইয়] ভাহান্ন। মনের উল্লাসে সমরে গ্রাণ্ 

| ত্যাগ করিবে । এই জনা আবার বলি-- 
ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট ভারতবাসিদিগকে অচি- 

স্বাপক্ষ্যে অস্ত্র ধারণ করিলে কাহার সাধা | রাৎ স্বন্ব ও শস্ প্রদান করুন। ইহাতে 

কোটা প্রজ। নিরন্তর থাকিলে--বিংশতি 

কোটা প্রঙ্গা অন্ত্রবিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ : 

থাকিলে, এক লক্ষ সৈন্য লইয়া ব্রিটিশ 

,গবর্ণমেন্ট বিদেশীয় অসংখ্য সেনার সহিত 
কত দিন যুদ্ধ করিতে পারেন? এক যুদ্ধে 
পরাজিত হইলে,_. এক যুদ্ধে হতসর্ব্বসৈনা 

| হইলে-_আর দ্বিতীয় যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ 
(ফ্রিতে পারিবেন না! হয়ত ইংলগ 

|| ভারতে পদাপণ করে? কিন্তু বিংশন্ছি ত্রাহাদিগেরই পরিণামে মঙ্গল। 

যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট একথা বলেন 

যে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পূর্বোক্ত 

স্বত্ব ও অধিকার প্রাপ্তির এখনও উপযুক্ত 

হন নাঈ, ত'হার প্রতিবাদে আমর! বলিব 

যে এগুলি মনুষ্য মাত্রেরই জন্ম-স্বত্তব (১)। 

সুতরাং তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার 
কাহারও অধিকার নাই। রাজা শাদ- 

(1),13700-1286 0. 
পা সণ সপ 

৩৯৯ 

। 
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মের জন্য যে গুলি অপরিহার্য, সেই 

পারেন। 

আমাদের আরও একটা বক্তব্য আছে। 

যে ভারত এক দিন সমস্ত জগতের 

টশৈশব-দৌল। ছিল) যে ভারতের সম্ততি- 

গণ এক সময সুদুর পায্চাত্যে গমন 

পূর্বক ইউরোপের অধিবাপীদিগকে ভাষা, 

ব্যবহাঁর, নীতি, সাহিত্য এবং ধর্ম পর্য্য্তও 

শিক্ষা দিয়াছিলেন। যে ভারতবর্ষীয় অংর্ধে/র 

শোণিত ইউরোপ, আমেরিকা, পারস্য, 

আৰুব এবং মিসর প্রভৃতি দেশের অসংখ্য 

অধিবাসীর শিরা সমূহে অন্যাপি প্রবাহিত 

হইতেছে ;__সেই সকল জাতির গান্রচন্্ 

হিমানীসংসর্গে ধবলিতই হউক অথবা 

বিষ্বহ্র্ধের প্রথরতাপে কৃষ্ণবর্ণ ই হইয়। 

যাউক, তাহাদিগের মুখকাস্তিতেঃ তাহা- 

দিগের অঙ্গ প্রত্যক্ষে সেই আদিম জাতির 

ছণচ অন্যাপি অস্থিত রহিয়াছে; তাহা- 

দ্রিগের দ্বার! প্রতিষ্ঠাপিত স্ুুসভ্য রাজ্য 

সকল একে একে ভূমির সহিত বিলীনই 

হউক, নব নব জাতি সেই ভশ্মরাশি 

( হইতে সমুডূতই হউক, প্রাচীন নগরী 

সকলের স্থানে নব নব নগরী সকলই 

স্থাপিত হউক, তথাপি সেই আদিম 

জাতির অন্ধ কাল ও ধ্বংসের যুগপৎ 

আক্রমণেও বিলুপ্ত হয় নাই; সেই ভারত 

এবং সেই ভারতবর্ধীয় আধ্যদিগের 

সস্ততিগণ যে ইংরাজ জাতির সহিত সমান 

হ্বত্ব ও অধিকার লাভের অন্ধুপযুক্ত-- 

. একথ। নিতান্ত অশ্রথেয় ! 

গুলিই কেবল গবণমমেন্ট শ্বহস্তে রাখিতে | ভাষার (ইডিয়ম) ও রতি সকল হত 

ইউরোপে শরীক ও লার্টিন ভাষা! অধিক-. 

, বল যাইতে পারে সেই ভারতের প্রজার! 

হইয়াছিল, সেই ভারতের সন্ততিগণ 

ব্রিটিশ গ্রজাদিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার 
উপভোগের অন্থুপযুক্ত--একথা৷ নিতান্ত ৷ 

অশ্রদ্ধের! 

যে মংস্কৃ্ভাষার নব আলোচন! হেতু 

তর বোধগম্য হইয়াছে, সেই সংস্কৃতের 

জননী ভারতভূমির সম্ততিগণ ব্রিটিশ 
প্রজাদ্িগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের 

অনুপযুক্ত একথা নিতাস্ত অশ্রদ্ধেয় ! 

যে সংস্কৃত ভাষ! হইতে সমস্ত স্ক্লাভ- 
নিক এবং জান্মানিক তাষা সকল উৎপন্ন 

হইয়াছে, সেই  সংস্কতের আবাসভূমি 
ভারতভূমির সন্ততিগণ বিটটিশ গ্রজা- 

দিগের সমান স্বত্ব ও অধিকার ভোগের 

অনুপযুক্ত--একথ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ! 
যে মনু মৈসর, হিক্র, গ্রীক, রোমীয় 

এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবহার 
শাস্ত্রের গ্রাণদান করিয়াছেন, সেই লোকা- 

রাধ্য মুর আবাসভূমি ভারতের অধি- 
বাসীর! ব্রিটিশ প্রজা্দিগের সমান স্বত্ব ও 

অধিকার প্রাপ্তির অন্পযুক্ত_-একথা 

নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ! 

যে ভারতের দর্শনেতিবৃত্তকে সমস্ত 

জগতের দর্শনেতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 

ইংলতীয় প্রজার সমান বব ও অধিকীর 

ভোগের অনুপযুক্ত_-একথা নিতান্ত 



.পাশ্চাতা জাতিগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ 

করিয়া পশ্চিমে যাইবার সময় যে ভারতের 

আচার ব্যবহার, ভাষ! ও ধর্্--অধিক কি 

দেব দেবীর ম্মতি পর্য্স্ত সঙ্গে করিয়া 

লইয়! যান, সেই আধ্যতূমি ভারততূষির 
আধিবাসীরা বিটনীয় গ্রজার সমান গ্রত্বও 
অধিকার ভোগের অনুপযুক্ত--একথ! 

নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ! 

যে ভারত সমস্ত গ্রাটীন ও নবীন 
জাতির কবিত্ব ও ধর্মস্বন্ধীয় গাথা ও 

স্কারের মূলঃযে ভারত হইতেই 
জোরোস্তারের উপাঁসনাপ্রণালী, মিসরের 

সঙ্কেতাবলী, অধিক কি খৃষ্টের উপদেশ 

প্রণালী পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল; সেই 
ভারতের অধিবাসীরা বি.টিশ গ্রজাদি- 

গের সমান স্বত্ব ও অধিকার €ভাগের 

অনুপযুক্ত--একথ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ! 
মানবজাতির শৈশব.দোলা -সমস্ত সভা 

জাতির আদিম আবাসভূমি-ভারত ! 

তোমার চরণে কোটী কোটী প্রগাম। | 

প্রেম, ভক্তি, কবিত্ব ও বিজ্ঞানের জন্ম- 

ভূমি ভারত! তোমার চরণে কোটা 
|| কোটী প্রণাম | ইংলগু! তুমি স্বাধীনতা 

প্রিয়। সমস্ত জগতের দাসত্ব মোচন 

কর! যখন তোমার চিরব্রত, তখন সমস্ত 

॥ সভ্যজাতির জন্মভূমি ভারততূমির দাসত্ব 
মোচন করিয়া সমস্ত সভাজগতে অতুল 

কীর্তি লাভ কর, এরই আমাদিগের একান্ত 

| প্রারথথনা 1 

% ভারত ও ভারতবর্ষীয় সস 

বিষয়ে আমরা যাহ! বলিলাম. তাহ! যে 

সপ সপে প 

স্বকপোল-কল্পিত ব্রিটিশ 

গবর্ণমেপ্ট যেন এনূপ মনে না করেন | 
তারত ও ভারতবর্ধীয় আধ্্যদিগের বিষয়ে 

সুগ্রনিদ্ধা ইউরোপীয় গণ্তিতগণ অনেক 

লিখিয়াছেন। আমরা এখানে কেবল 

স্বিখ্যাত ফরাণি গ্রন্থকার জ্যাকোলিয়েট 

যাহ! বলিয়াছেন তাহারই ইংরাজী অনুবাদ 

আমাদিগের 
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দিন দিনই শিক্ষিত লোকদিগের রুষি 

। বিষয়ে মনোযোগ আরুষ্ট ভইতেছে, ইস] 
৷ অভি-্গাচ্লাদের বিষয়। অন্ত ও অশিক্ষিত 

॥ লোকে যেকোন ব্যবসায় করে, তাহাস্ছে 

ৰ অপরাপর সকলের অশ্রন্ধা । এই অশ্রদ্ধা 

_বানসায়ের প্রতি নহে, কিন্তু এ বাবসায়ী- 

| দাগের অজ্ঞতা ও মূর্খভার প্রতি | দাতার 

| প্রমাণ দে--এ দেশে তীভিদিগকে 
লে'কে তেয় জাতি বলিয়া! মনে করে; কিন্ত 

। যাহারা কলে বঙ্ধ বয়ন করে, ভাগাদের 

। কত সম্মান । এ দেশের কামারের অবশ্য! 

৷ দেখ, আর তাঁর সঙ্গে বিলাতি কামারের 

: (গগ।9 0/6001081 [0701769) অবস্থা 

। ভুনা কর,। আমাদের দেশের কৃষিবাব- 

ৰ সায়ীদের সঙ্গে বিলাতের কৃষিবাবসায়ীদের 

। কত প্রভেদ একবার হাহ] ভাবিয়া! দেখ । 

বাবসায় এক হইলে কেন তদ্লম্বীদের 

প্রদেশে এত অনার্দর তাঁর অন্য দেশে 

এত আদর? বিদা! বৃদ্ধির বিভেদই এই 
'ভাদরও অনাদরের কাধণ | যদি আমাদের 

| দেশের লোকে এই কথাটা ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে আর কৃষি- 
কার্যে তাহাদের এত অবহেলাও অবজ্ঞা 

থাকিত ন।. 
"আমাদের দেশ হইতে বিলান্ের কষক- 

||,দের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন | ইহাদের মূধো 

| অধিকাংশই স্বন্দররূপ লেখা 'গড়া 
জানে; ' মধ মধো পালিগ্লামন্টে মহা 

এ দেশের ক্ষির উন্নতি। 
(৭০ শিপ 

'| যে সকল কাজে ভূমির চির উন্নতি হয় 

সভার সভা পর্যাস্তও হয়। যাহার অল্প 

বিস্তর অর্থ স্থল নাই, সে আর বিলাতে 

ক্ষক হইতে পারে না। এক এক জন 
কৃষকের ১০০০1১৫০০ বিঘা ভূমি । এই 

ভূমির চাসের জনা ১৯।১৪টী ঘোড়া ও ৯।৯০ 
জন লোক রাখিতে হয়। কুষিতৃমির মধ্য- 
স্থলে সাধারণতঃ বালগৃ থাকে । তাহার 

সংলগ্ন ফল ফুলের একটা বাঁগান আছে; 
কারই অতি নিকটে গোলাঘর ও 
গাশাল]। প্রতোক কুষককে প্রতি 

বিঘায় ২০-1২৫- টাক মূল ধন প্রয়োগ 
করিতে হয়। প্রি বিঘায় বৎসরে গড়ে 

৩-1৪ অথবা শতকরা বার্ষিক ১২২ টাকা ৃ 
লাভ করিতে পাঁরিলে অনেকে সন্তুষ্ট হয়। 

বিলাতে বৎসরে এক ফসলের অধিক 

প্রায়ই জন্মে না| আমাদের দেশে বৎ- 
সরে ছুই ফসল অনায়াসে জন্মান যায়। 
যে স্থলে ইংলগ্ডে শতক ১ টাক] লাভ 

হয় তাহাতে এ দেশে ২1০1১ টাকা 
লাভ হইবে । রুধক্ক কৃষিকার্ষোর উপ- | 

যোগী যন্ত্র ও অশ্ব শকীয় অর্থে ক্রয় | 

করে। কৃষকের বাসগৃহ, গোলাঘর, ও গ্রো- | 
শালা তূম্বামী করিয়া! দেন। তাহ! বাতীত | 

অনেক স্থানেই ভূম্বামী 'তাহারও বায় 
বহন করেন। কৃষক সাপারণতঃ এ টাকার 

বার্ক শত করা ৭। ৮ টাকা করিয়া 
সদ দেয়। কৃষকের কর্ষণড়মি অতি 



বৃহৎ ক্ষেত্র সমূহে বিভক্ত। প্রত্যেক 

ক্ষেত্রের আয়তন ৩০ বিঘা হইতে ১০০ 

বিঘা হইবে। পরীক্ষা দ্বারা নির্দিষ্ট 

হইয়াছে থে ক্ষেত্র আয়তনে যত বড় 
হয়, কর্ষণ করিতে তত অল্প সময় প্রয়োজন 

করে। ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলে যতবার 
ঘুরিতে ফিরিতে হয়/বৃহৎ ক্ষেত্রে তত ঘুরিতে 

ফিরিতে হয় ন!; স্বতরাং অনেক সময় 

বচিয়া যায়। এই দেশে এক এক জন 

কষকের যত কৃষিভূমি, তাহা বিলাঁতের 

এক ক্ষেত্রের সমান হইবে কি না সন্দেহ 

স্থল। 

আমাদের কৃষির যন্ত্র-লাঙগল, কোদাল 

আর মৈ। বিলাতে এ ছাড়। অন্যান্য 

অনেক প্রকার যন্ত্র আছে। উপযুক্ত 

সময়ে বাবহার করিলে পরিশ্রম ও বায়ের 

অনেক লাঘব হয়| বীজ বপনের পুর্কে 

লান্ল (1)107121)), গ্রবর, (2700১07)) মৈ 

(080৮), ও পেষণী (01197) বাবহৃত 

হয়। খ্রাবরর আমাদের দেশের পক্ষে 

বিশেষ উপযোগী । এদেশীয় পচ 

সাতটা ক্ষুদ্র লাক্গল যেন এক থানি চৌ- 

কাঠে (77806) লাগান আছে। ঘোড়ায় 

বা গরুতে এ চৌকাঠ খানি, টানিয়া 

যায়। এই চৌকাঠে চাকা (1769) 

লাগাইলে টানিতে সহ হয়। এই 

যন্ত্রটাতে নীচের মাঁটা উপরে আসেনা, 
আর উপরের মাঁটী নীচে যায় না; কিন্ত 

ইংরেজী লাঙ্গলে তাহা হয়। সারি ২ 
করিয়া বীজ বপনের জন্য এক প্রকার 

যন্ত্র আছে | তাহাতে বীজ বপন করিলে 

আর্য্যদর্শন | 
৪$কজরররঞ্বাড৯৮৩০জ৪৯। পিক উজ ৯৪৪ 

কাবার 
৮৬৮৬ জজউর্জজজত 

পৌষ ১২৮২ | 

এই লাভ হয় যে, শসা ভিন্ন অন্য কিছু 
জপ্তাল জন্মিলে যন্তা্তর দ্বারা তাহ! সমূলে 

বিনাশ কর! যায় এবং এই সঙ্গে ছুই সারির | 

মধ্যে যে ভূমি, তাহা নাঁড়িয়। দেওয়া 

ইয়। শসা কর্তনের জনা এক প্রকার 

যন্ত্র রাড তাছা অতি চমৎকার। 
তাহাতে একজন লোঁক ও দ্ুইটী ঘোড়। 

হইলে প্রতি ঘণ্টায় তিন বিঘাঁর শস্য 
কর্তন করা যায়। ভূমি সমতল না হইলে 
এই যন্ত্র ব্যবহার কর! কঠিন; অস্তত £ | 
এই সমতলতার জন্য পেষণী ব্যবহার 

করিতে হয়। শস্য কাটিলে তাহা + 
গ্রহ করিবার জন্য একটী অতি সহজ যন্তব 

আঁছে। যেসকল যন্ত্রের কথা বলিলাম, 

উহার সকলই ঘোড়া বা গরুতে চালায়। 

আঁর বিচালি হইতে বীজ বিছিন্ন করি- 
বার জন্য এক প্রকার যন্দু আছে। 

ঘোড়ার দ্বার! ইহা চালান যাইতে পারে, 

কিন্তু সাধারণতঃ বিলাতে ৪ | ৬ ঘোড়ায় 

এঞ্জিন দিয়! চালায়। তাহাতে প্রতি | 

ঘণ্টায় ৫* ।৬০ মোন বীজ এত পরিনত 
হইয়া বাহির হয়, যে তাহাতে আর ধুলিটা- 
ও পাওয়৷ যায় না। ধুলা পরিষ্কার অথবা 

এক বীজ হইতে অনাপ্রকার বীজ (যথা 
তিল হইতে গোধুম) ভিন্ন করিবার 

জন্য এক গ্রকার যন্ত্র (চালনী) আছে; 

তাহা একটী লোকের হাতে চাঁলাইতে 
& হয়। 

বিলাতে কৃষককে গোমেষাদির আহা-, 
রের জন্য অনেক টাকার খৈল কিনিতে 

হয়. এবং শালগোঁম. ইত্যাদি 'জন্মাইতে | 
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পপ 

|| কষকদের সভা 

|| পর্যাত্ত এই সকল সভার সভ্য। এই 

| সকল সভায়. কি করিলে যন্ত্র, ভূমি- 

ৃ সার ব কৃষিগ্রণালী উৎকৃষ্ট হইবে, অর্থাৎ 
]| কি উপায়ে কৃষিকাঁধ্য করিয়া অধিক লা 

। হইবে, তাহার আলোচনা হয়। নকল 

পৌষ ১২৮২। এ দৌঁশের কৃষির উন্নতি । 
৮৪৪ পল গজ চড় ৪৩ ০ জা ৪৬৯০ ৬৬০টি কি 

৪৫ উজ ্ ৯ ততগত ত৬জ রিল ১২৯১৪৪৪১১৪৯ ০ক৪ডজ ৮ 

কচ জড৪৪ক$লডৰ ্ক৮ককজএত কও তত ও 

5৪৯৪৮ ৪৬৯৪৬ 

হয়। ভূমির স্বাভাবিক উর্বরত। বৃদ্ধির 

জন্য তাহাতে যে কোন বস্ত প্রয়োগ 

করা যায়, তাহার নাম ভূমি-সার। খেল, 

শালগাঁম ইত্যাদি খাইলে গোমেষাদির 
মলমূত্রে যত সার হয়, কেবল ঘাসের 

উপর নির্ভর করিলে তত হয় না। 

গোবর বিলাতে এক মাত্র ভূমিসার নয়। 

খৈল, অস্থিচূ্ণ, সোয়ারা, চুন; লবণ, নানা 

প্রকার ভণ্ম ইত্যাদি ভূমিসারেরও প্রচুর 
ব্যবহার আছে। শস্য ও তূমির প্রকৃতি- 

ভেদে সারের বিভিন্নত। হয়। যে সকল 

ভূমি-দারের নাম করা! হইল, আমাদের 
কষকেরা অনেকেই তাহার গুণ ও প্রয়োগ 

জানে না। আর জানিলেও তাহা! ক্রয় 

করিতে পারে, এমন অর্থ সম্বল নাই-_ 

| অনেক দারের প্রয়োগ মাত্রই সম্পূর্ণরূপ 

|| ফল প্রকাশ পারনা) কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল 

অপেক্ষা করিতে হয় । অতি অল্প লোকই 

] এইরূপ অপেক্ষা করিতে পারে। আর 

| যাহারা সারের বাবহার জানে ও তাহা 

ৃ ক্রপ্ধ করিতেও পারে) তাহারাও অনেকে 

] এবিষয়ে তত মনোযোগ করে না। ভূমির 

| উর্ধরত। বৃদ্ধি হইলে ভূমির 
| হইবে, তাহাদের অনেকেরই এই আশঙ্কা। 

করবুদ্ধি 

বিলাতে প্রতি জিলায় (0০801 ) 

আছে। ভূম্বামীরা 

বিষয়েই একে অপরের অভিজ্ঞতা জানিতে 
পারে। প্রতি বদর এই সকল সভার 
ব্যয়ে কৃষি-গ্রদর্শন হয়। যাহার! উৎকৃষ্ট 
যত নির্মাণ, উৎকৃষ্ট শদ্য উৎপাদন, উৎ- 
কষ্ট প্রণালীতে ক্ষিকাধ্য সম্পাদন এবং 
শ্রেষ্ঠ জাতীয় গোমেষাদির পরিপোষণ ও 

বর্ধন করে, তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ ও 
পুরস্কার দেওয়া! হয়। এই মকল সভা ও 
প্রদর্শনের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্ক 
নাই। ভূম্বামী ও কৃষকেরা মিলিয়া সমুদয় 
উদ্যোগও ব্যয় ভার বহন করেন। 

কলষক-সম্তানের! রীতিমত স্ব লে লেখা- 
পড়া আর পিতার কৃষিভূমিতে কৃষি 
করিতে শিখে । বিলাতে একটা অতি 
উত্তম কৃষি-বিদ্যালয় হইয়াছে । তথায় 
কষিবিদ্যা ও তদন্থকল বিজ্ঞান সমূহের 

শিক্ষা হয়। আমাদের দেশেও এইন্সপ 

কষিবিদ্যালয় হওয়া আবশ্যক হইর। উঠি- 
য়াছে। এপ্দকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে এক 

একটী কৃষিক্ষেত্র আছে ; তাহাতে , চৌদ্দ 

পনর শত বিঘা! ভূমি হইবে। এক এক 

জন কৃষকের হস্তে কৃষি ক্ষেত্রের ভার 

রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে নিয়ম সকল আর 

কষিক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রণালী শিখিতে 

হয়। যাহারা কৃষকের পুত্র নয়, কৃষি 
শিথিতে হইলে তাহার! কেহব। এই বিদা- 

লয়ে কেহব! অন্য, কৃষকের বাড়ীতে 
থাকিয়া কৃষি শিখে! | 

কৃবিবিষয়ক অনেক গুলি সংবাদ পত্র 

আছেণ কৃষকেরা অনেকেই তার ছুই এক 

থানি পীইয়। থাকে । ছদেশে বা বিদেশে ॥ 
2০০, ও এলি 



পর রা 

| কৃষি দ নভার আলোচনা অথবা | কৃষি বিষ- 

| য়ক কোন প্রকার নৃতন আবিষ্কার এ 

|| দকল নংবাদ পর্ন পড়িলেই জানিতে 

পাওয়া খায়। ইহাতে অশেষ উপকার 

হয়। আমাদের দেশের ক্ষকেরা 1 প্রায়ই 

জাধারদনি। | 
জনও এত পত৭ কক ওপর ও পক 

হার াস্াসকাাগানাগ্যাচা রাকা 

পিপল পোজ কপ জা যতি 

পৌষ ৯২৮২ | ঃ 

দভায় ও ও কা প্রদর্শনে স্বামীরা অ. অত্যান্ত 

উৎ্পাহ প্রদান করেন। প্রিন্স "অব. 
ওয়েলদের সঙ্গে যে ডিউক অব্. 

সংদারলাণ্ড আগিয়াছিক্ষেন, তিনি এক 

জন অতি ম্রখিখাত ক্ষক। কৃমি বিষয়ে 

লেখাপড়। বিষয়ে মুর্ঘ। স্থতরাং তাহারা | তাহার উ্দোগ, উত্মাহ ও অর্থব্যয় 

কোন মংবাদ পত্র পড়িতে পারিবে না। 

নিকটবর্তী গ্রদেশে এমন কি নিকটবর্তী । 

লয় কৃষি প্রণালী কিরূপ, সে বিষয়েও: 
অবগতির অভাব রহিয়াছে। বস্ততঃ ষে। 

| পর্ষাত্ত কৃষকেরা ভাল করিয়া লেখাপড়া 

0 না শিথিবে, অথবা যে পর্যাস্ত শিক্ষিত 
[| ব্াক্তিরা কৃষিকর্মে অর্থ ও বুদ্ধি নিয়োজিত 

না করিবেন, সে পর্যন্ত আর কৃষির কোন 

|| বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই । 

খিলাতে প্রত্যেক ভূম্বামীরাই নৃযনাধি- 

| ৯০০০ বিবা আয়তনের নিজের কৃষিক্ষেত্র 

এক জন কর্মঠ 

লোকের হতে সাধারণতঃ এই কৃষিক্ষেত্রের 

| ভার থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে 

ভূষ্বামী নিজেই সকল' বিষয় তরাবধান 

|| করেন। বিলাতে ভূম্বামীরা সুন্দররূপ 
|| বুঝিতে পররিয়ছেন যে কৃষির উন্নতি 

ইইলে সর্ধাগ্রে তাহাদের লাভ; যে 

কোন প্রক!রে ক্ষেত্রের উর্বারত। বৃদ্ধি 

হউক ন| কেন, জমিদারের লাভ নিশ্চয়, 

[| অপরাপরের লাত ক্ষণস্থারী। আমাদের 

দেশের জমিদারের! অোপার্জনে উদা-, 

সীন নহেন; কিন্তু তথ/পি কৃষির উন্নতি 

| হইলে করবৃদ্ধি অবশ্যই হইবে, তাহা 

(11010)0%1)) আছে। 

বিলাতের... 

| কর্ষণের জনা কয়েক দিন হইল ভিনি 

(একটা লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়াছেন) '্চার এপাশ শেপ সী শী 

ীর্ধত খযাত। অভি গতীর 

| নাম “ সাদারলাঞ মাউ” | মার্কইস, 

অব ট্রইডল্ এক সময়ে মান্দ্রীভের গবর্ণর | 

ছিলেন। হাডিণ্টন, পিয়ারে তাছার বিস্তর 

ভূসম্পত্তি। তিনিও এক জন বিথাত 

ক্লষক। কৃষি-ন্ত্র গ্রস্তত করিবার জন্য 

তাহার খাঁড়ীতে অনেক কামার ও ছুতার 

আছে। তিনি এক রকম লাঙ্গল প্রস্তত 

করিয়াছিলেন ; তাহার বাসস্থানের নামা- 

নুমারে এ লাঙ্গলের ন।ম “ ইয়েষ্টর প্লাউ ৮ | 

হঈয়াছে। অন্যান্য অনেক সস্তাস্ত 

তৃষ্বমীর নাম করিতে পারি; তাহারা 
সর্ববাংশে কৃষক না"মর উপযুক্ত। উই. 

সরে (145০7) রাজবাটীর অতি নিকটে 

“ আল.বাট কাম » (41060700000 

নামে মহারাজ্ঞীর অতি উৎকৃষ্ট কৃষিক্ষেত্র 

আছে। তথায় অনেক দেশের ভাল 

ভাল গরু আছে। মহারাক্তী যখন উইগ্ত- 
সরে থাকেন। তখন অনেক সময়ে 

তথায় যাইয়া বিশেষ তত্বাবধান করেন। 

প্রিন্ন অব. ওয়েলসেরও এইরূপ এক 
1 আছে। অনেক ঙগিযানি ] 
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জন্য পুরঞ্কার পাইয়াছেন। যাহা বলা 

হইল তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে 

যে ইংলগ্ডে। মহারাজ হইতে আলম্তু 

করিয়া] কেহই কৃষিব্যবসায় ঘ্বণাহ মনে 

করেন না । ইউরোপের অন্যান দেশেও 

কৃষির এইরূপ সম্ভ্রম করিয়া সন্তাস্ত 

ব্যক্তিরা স্বীয় নামের স্বার্থকতা করেন । 

যেসকল দেশে কৃষির এইরূপ আদর, 

তথায় যে তার উন্নত অবস্থা হুইবে, 

কিছুই আশ্রধ্য নয় । 

বিলাতে অতিবুষ্টি ও অনাবৃষ্টি জনিত 

অনিষ্ট নিবারণের একটী অতি সুন্দর 

উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । এই উপায়টী 

ব্যয়-সাপেক্ষ বটে; কিন্তু ইহা হইতে উৎ- 

কৃষ্টতর উপায় এপর্যন্ত আবিফুত হয় নাই। 
ভূমির ২।৩ হাত নীচে আর ২০।৩০ হাত 
অন্তরে নাল! কাটিয়া তাহাতে নল পাতিয়া 

যায়; তার পরে প্র নাল। মাটা দিয়া 

ঢাকিতে হয়। এইরূপে সমস্ত ক্ষেত্রের 

নীচে নালা ঢাকা থাকে । বুষ্টি হইলে 
মৃত্তিকা প্রবেশ করিয়া জলএ&ঁ নলে 

পড়ে, এবং তাহ। দ্বারা বাহির হইয়া যায় । 

মুত্তিকায় অনেক দিন জল স্থির হইয়। 

থাকিলে শস্যের অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। যদ্দি 

ভূমির নিয়স্থ নল দ্বার জল নির্গত হইয়' 

থাকে। আমাদের দেশে অনেক সময় 

এত, বৃষ্টি হয় যে জলে মাটার উপরিভাগ 

ইয়া লইয়া যায়। এই উপরিভাগে 

যত সার ফ্বেওয়া যায়, তাহা চলিয়া গেলে 
শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। যদি জি ি১ ডা 

নি রি 

এ দেশের কৃষিরু উন্নতি । 
খিক ৯ ০৫ সক পক জজ উড জা ৫৬৮ 
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যায়, তাহ। হইলেও মৃত্তিকা যথেষ্ট আর্র 

নীচে নল থাকে, তাহ! হইলে আর এই 
অনিষ্ট হয় না। এইরূপ চাক! নালার 

আর এক উপকার এই--শীতকালে রৌদ্রের 
উত্তাপে মাটী ফাটিতে থাকে, এবং যত 

গ্রীষ্ম বাড়ে, ততই মাঁটী শক্ত হইয়া আসে। 
এই মাটার চাস কর! সামান্য কষ্ট নয়) 

গর্ভেতে লাঙ্গল ঠেকিয়া যায়, আর কার 

সাধ্য যে শক্ত মাটী ভাঙ্গে? যদি মাটীর 

নীচে নালা থাকিত তাহ! হইলে আর 
মাটী এত ফাটিত 'না। পুনঃ পুন: 

পরীক্ষা! দ্বার দেখা গিয়াছে যে বৃর্ট ন] 

হইলে রৌদ্রে যে সকল ভূমিতে ঢাকা 
নাল। আছে তার শস্য তত পুড়িতে পারে 

না। আবার এ নালার নল দ্বার বৃক্ষা- 

দির মূলে জল দেওয়! যার়। এইটী জল 
সেচন করিবার অতি সহজ উপায় । এক 

বিঘায় এইরূপ ঢাকা নালার জন্য ১৩1১৪ 

টাক! ব্যয় হয়। এই কাজচী একবার 

পরিপা্ী মত করিলে চিরকাল থাকিয়া 

যায়। বিলাতে ভূম্বামীরাই ইহা করিয়া 
দেন। আমাদের দেশেও তাহা হওয়া 

উচিত। জমিদারের এই জন্য গবর্ণ- 

মেণ্ট হইতে মাসিক ॥* সুদে টাক ধার 

করিতে পারেন। প্রতি বিঘায় যদি 

১৩-২। ১৪ টাঁক। ব্যয় হয়, তার সুদ 

বৎনরে (শত করা মাসিক ১ টাকা 

হিসাবে ) 21০ কি ১৮০ হইবে। আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস যে এরূপ নাল! করিলে প্রতি | 
বিঘায়,বৎসরে গড়ে পূর্বাপেক্ষা ৩। ৪৭ 
টাকার অধিক শসা জন্মিবে। 

আমাদের দেশে চাস করিবার ভাল যন্ত্র | 
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নাই; আর যাহা আছে তাহাও মাটার 

উপর দিয়া কোন মতে আঁচড়াইয়] 

যাঁয় মাত্র। গভীর চাসের অভাবে 

শস্য অপেক্ষাকুত অল্প জন্মে। এই 

গভীর চাঁদ সপ্ধন্ধে অনেকের অনিষ্ট- 

কর সংস্কার রহিকাছে। কিন্তু সেই 

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটী প্রবাদ প্রচ- 

লিত আছে। কথিত আছে চারিটী 

পুত্র রাখিয়া এক রুষকের মৃত্যু হয়। 

কৃষক মৃত্যু কালে পুত্রদের জনা 'কোন 

সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিল না, 

কিন্ত বলিয়া গেল যে আমি এক দিন 

একটা রত্্ পাইয়াছিলাম, তাহা অমুক 
ক্ষেত্রে পুতিয়া রাখিয়াছি | তাহ! বিক্রয় 

করিয়া তোমর! চারি ভ্রাতায় ভাগ করিয়া 

নিবে। পিতার মৃতুঠর পর পুত্রের রদ্ব 

লাভের আশায় আগ্রহ সহকারে ভূমি 

খনন ঝরিতে লাগিল। ক্ষেত্রখনন শেষ 

হইয়। গেল, কিন্ত কোথাও রত্ন মিলিল না। 

হতাশ হইয়া অবশেষে কৃষকপুত্রের প্র 
 ক্ষেত্রেবীজ-বপন করিল, এবং তাহাতে 

এবৎসর অনেক শল্য জন্মিল। পরিশ্রম 

সহকারে ভূমি কর্ষণ করিয়া মে প্রচুর 

শস্য জন্সিল, কৃষক-পুত্রেরা তাহাই 

পিভৃদত্ত রত্ব বলিয়া ববিতে পারিল, 

|| এবং প্রতিবংসর এইরূপে বিস্তর শস্য 

| উৎপাদন করিয়া সুখ. সম্ভোগে কাল্ 

|| যাপন করিতে লাগিল। এই উপাখ্যান- 
চীর প্রতি ঘটনায় সত্য নিহিত রহিয়াছে। 

|| পৃথিবী যথার্থই রদ্রগভ1) উপয্ক্তন্ূপ 

আরাদশন | 

পপ স্পস্ট পা 
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ব্রা যায়। যাহার তাহা না করে, 

তাহারাই এই রত বঞ্চিত হয়। অল্প- 
কর্ষণ করিলে মৃত্তিকা যেরূপ রৌদ্র 

পুড়িয়! যায়, গভীর কর্ষণ করিলে কখনই 

তত পোড়ে না। বিশেষত: অধিক 
তিকার বাঁশ হেতু গাছের শিকড়ে 

অধিক জল ও অন্যানা বস্ত উদ্ভিদের] 
আহার্্যদ্বপে স্থুলভ হয়। যে যুত্তিকা 

ক্ষণ করা হয় নাই; তাহা ভেদ করিয়া 
আহার অন্বেষণ করা, শিকড়ের পক্ষে 

কঠিন ব্যাপার; এইজন্য গভীর কর্ষণের 
বিশেষ প্রয়োজন। যে স্থলে নীচে 

অপকষ্ট মৃত্তিকা আছে, তথায় ইংরেজী 
লাঙ্গল দিয়া মৃত্তিকা উপরে আনিলে 
আপাততঃ অনিষ্ট হইবে। এই সকল 
স্থলে আমাদের দেশী লাঙ্গল অথবা 

ইংরেজী গ্রবর ব্যবহার করিয়! গভীরা- 
কর্ষণ কর উচিত। তাহাতে যথাকার 

মতিকা তথায় থাকিবে, অথচ কর্ষণ 

কার্ধ্য অতি গভীর ও হুন্দররূপে সম্পা" 

দিত হইবে। 

আমার বিবেচনায় এই দেশের ভূমি 
অর্থবৃদ্ধির সর্ব প্রধান উপায়। উৎকৃষ্ট 

প্রণালী অবলম্বন করিলে অধিকাংশ স্থলে 

এক্ষণকার তুলনায় দ্বিগুণ শস্য উৎপন্ন 

হইবে। এই দেশের কত ভাগ অরণ্যে | 
আবৃত। অবশিষ্ট ভাগেও যত শন্য জন্মান 

উচিত, তাহা হইতেছে না। অম্যানা 

ৃ করষধাদি করিলে শদ্যরূপে এই রা 88 

/দেশের অপেক্ষা এই দেশের ভুমি অধিক" 
(তর উর্ধরা/ এই কারণে অন্যান্য জাতির 
উপর আমাযের € যে 81048 প্রাধন্য 
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] ৷ রহিয়াছে, আলার্কোর বিষয় যে পাছা ই জি শত ঠ বিঘা দা একটী ৃ 

 ভাহা বুঝিতে পারিতেছি না| উৎকৃষ্ট | নিজের কৃষিক্ষেত্র থাক! উচিত । 

প্রণালী অবন্বম্বন করিয়া প্রচুর শঙ্য উৎ- | ২। প্রেমীডেন্সী কলেজে যেমন 
গাঁদন করিতে পারিলে, অনেক জাতি | এগ্রিনিয়ারিং,বিভাগ রহিয়াছে, বাস্তালা 

৷ আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর ; মেডিকেল স্কুল বা নর্মাল স্কুলের সঙ্গে 
৷ করিয়া থাকিবে । দেখ, বাঙ্গালার লেঃ | এইূগ কৃষি বিভাগ থাকা উচিত। তাহাতে 
 গরবর্ণরের অধীনে প্রায় ২৫০,০০৪ বর্গ | রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভূতত্ব, এবং কর্ম 

৷ মাল ভূমি হইবে । মনে কর+ইহার এক | কার ও সুত্রধরের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া 

৷ দশমাংশ মাত্রে কৃষি হইয়া! থাকে। এই | হইবে, এবং কৃষিবিষয়ে উপদেশ দিবার 
 দশমাংশে প্রায় ৫ কোর্টি বিঘা ভূমি | জন্য একটী লোক থাকিবে। আর উপযুক্ত 
হইবে | যদি কোন প্রকারে গ্রতি বিঘায় | লোকের অধীনে স্ব,লের সম্পর্কে একটা 
র বৎসরে পূর্ববাপেক্ষা ২. টাকা মূল্যের অধিক কৃষিক্ষেত্র থাকিবে। ছাত্রের স্ব,লে নিয়মা- 

| শস্য জন্মে, তাহা রন বৎসরে ১০২ 1 বলী আর কৃষিক্ষেত্রে কৃষিপ্রণাঁলী শিখিবে। 

কোটি টাকা করিয়া দেশের ধন বাড়িবে। | কৃষি বিদ্যালয়ে জমিদারদিগের বিশেষ রূগ 
৷ উৎকৃষ্ট যন্ত্রও ভূমিসার ব্যবহার করিলে | সাহাধ্য করা উচিত। 
| প্রতি বিঘায় বৎসরে ২- টাকা, অথবা ৩। কৃষি বিষয়ে সহজ ভাষায় ও 
| প্রতি ফদলে ১২ টাকা করিয়া অধিক অল্প মূলো এক থানি বাঙ্গালা পত্রিকা 

। শসা উৎপন্ন হওয়! অতি সমান্য বাপার। হওয়া উচিত। 
দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে এই* জন্য কত ৪। বাঙ্গালা পাঠশীলা| সমূহে অন্যান্য 
লোক কণ্ত সমুদ্র মন্ন করিতেছেন) | শিক্ষার বঙ্গে সনে কৃষক, কন্মকারও স্ত- 
কিন্ত সগ্মখে যে ক্পতর রছিয়া্ে, | খর ইহাদিগের অন্ততঃ একটা ব্যবসায়ও 

কেহ একবার সে দিকে দুকপাঁতও করি- শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

তেছেন না। কৃষি বিষয়ে আমাদের কেহ ৫। বৎসর বৎসর গ্রতি জিলায় কৃষি 
বিরোধী নাই, প্রতিতম্ী নাই। অমুক | প্রদর্শন হওয়! উচিত ও উকৃষ্ট গো 

জাতির অবীন হইয়া আমরা উপযুক্ত মেযাঁদির জন্য পুরস্কার দেওয়! উচিত। 

মূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে ্রীশ্রীনাথ দত্ত ।* 

|| পারি না, এই কথা বলিবার উপায় | & বাবু শ্রীনাথ দত্ত প্রেমিডেম্থি কালে- 

[নাই । কিন্ত তথাপি কৃষির প্রতি | জের বি, এ ক্লীস পর্যাত্ত অধায়ন করিয়া 
সাধারণের অবহেল] | | তিন বসর কাল ইংলও ও স্কটলগ্ডে 

|| রুধির উন্নতি করিতে হইলে এই দেখো বিজ্ঞান ও শিল্পের আলোচনা করেন। 
|| ১। প্রত্যেক জমিদারেরই অন্ততঃ | ইনি সশ্্রুতি বিলাত হইতে ফিরিয়! আসি 

সপ 

প্লাস পপ 

| পপ পপ পপ পল পপ পপপ ্পসা  সপ স 



চারি টিয়ার উিরিযোটিনিটিটে ররর রিরাটিটিটিটিনিট নার 

৪১০ আর্ধ্যদর্শন। “ পৌষ ১২৮২ || 
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| যাছেন। বিলাত হইতে যে কয় জন | দ্িগের এমন আর কোন ব্যবসায় নাই। 
বাক্গালী ফিরিয়! আসিয়াছেন, তাহাদিগের | যে ব্যক্তি বিলাত হইতে সেই কৃষির, 

কেহই শ্ীনাথ বাবুর ন্যায় কার্যকরী বি- | উৎকৃষ্ট প্রণালী শিথিয়া আিয়াছেন, 
জ্ঞানও শিল্প বিদ্যা শিখিয়া আসিতে পারেন | তাহাকে ভূমির উৎকর্ষ সাধনে বিনিযোজিত : 
নাই। ইউরোপীয় জাতির সহিত প্রতি- | করা ভারতবর্ষের জমিদার ও রাজাদিগের | 

ন্ধিতা করিতে পারি, কৃষি ব্যতীত আমা- অপরিহার্য রত কার্যয। . স।. 

(১) 

কাদঘ্বিনী। 
সপ্প্রীটেউসটি ০ 

১ ৪ 

বিচিত্র তোমার তাঁব দেখি কাদস্থিনি ! সমীরণ-প্রেমে ধনী ভাল ত মজিলে 

ন! জানি কাহার তুমি প্রেমের অধিনী। | একাত্মা উভয়ে যেন, ভাবে দেখাইলে। 

ধরিয়! নানান বেশ,ফিরেতেছ দেশ দেশ, | চলিলে সমীর, চল, না চলিলে নাহি চল, 

প্রেমের ছলনে ছলি সংনারে রঙ্গিনী;- | প্রেমক্সিপ্ধ গুণে তার গাঢ় যে হইলে; ; 

তুমি, রঙ্ব-বিলাদিনী। মরি, গাঁড় যে হইলে । 

নং ৫ ৃ ৫ 

এ নব যৌবন, যথা বৃথায় বহন, ন্রি 
বলি লতা; সমীপন্থে করে আলিঙ্গন; কীরভিএনরা যে হে দিয়ো ভু 

সুশ্যামল তন্ুরুচি চর্চিত নিঝরে ) 

বিশাল বিস্তত কায়, উন্নত ললাট, তায়, 

কোটি চন্ত্রময় কিবা, কলাপ বিহরে ! 

পারাথার জ্রোড় ত্যেজে, বিমোহন সাজ 

উঠিলে পবন অঙ্কে, শোভিয়! গগণ ;-- চা অনিল কিবা» কিরীট বিহরে ! 

১. ্ ৬ 

| কোমল.কিশোর কান্তি, সুবিমল শ্যাম, | দেখি হেন রূপ, তব নয়ন তুলিল| ) 

অধরে বিজলী-হাঁস ঝলে অবিরাম । | অনিলেরে অবহেলি, অমনি চলিলা | ও 

মরি কি মন্থর গতি,যেন প্রেমভারে অতি [প্রেম আলিলনে শৈলে, আগ্রহে হৃদয়ে লৈলে | 

ঢলিয়। পড়িছে অন্ক, লভিতে বিরাম ;-:- | প্রীতি অঙ্ঞঃনীরে তার তন্ন ভাসাইলা৯ 

যেন» লভিতে বিরাম! , তার তন্থ ভাদাইলা | 
55০০০ | 

শা 
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গুন 'দেখি উষাগমে; লোহিতে সাঁজিয়া, 

অরুণের আগ ধনী, হাসিছ বসিয়।। 

কিবা! প্রেম অনুরাগ, উভয়েরি নব রাগ, 

দোহাকার রাগে দোহে গিয়াছ মিশিয়]। 

যেন, গিয়াছ মিশিয়া | 

৮ 

ঢল ঢল কিব। অঙ্গ, সুখের আধার, 

আবেশের স্বেদ, তাহে ক্ষরে অনিবার। 

প্রেম ফাঁদে পড়ি তব, তপন খোয়ায়ে ব, 

দেলাইল তব হৃদে স্বর্ণের হার ;-_ 

কিবা, বিচিত্র সে হার! 

নি 

_ রাঁতে পুন, দেখি বড় সৌদামিনী ছট|। 

জানি আমি,প্রেমিকের রাতে বাড়ে ঘটা। 

ত্যজিয়! সে বিরোচনে, মিলি নিশাকর সনে, 

দেখাছ সংসারে কত প্রেম ঘট ঘট1।-_ 

কত, প্রেম ঘট ঘটা । 

সত 

মিলিল এবার ভাল, দেখি ছুই জন! 

ভুবনমোহিনী তুমি, সে রামারঞ্জন। 

মলিন করি নিশিরে, বঞ্চি সুধা কুমুদীরে, 
ডুবিল তোমার (প্রেমে যামিনী-শোভন । 

সে যে, কুমুদ-জীবন। 

১১ 

ক্ষণে দেখি চাদে ফাকি দিয়ে পলায়েছ। 
সংপারে ছলিয়! প্রেমে, কোথা লুকায়েছ। বহিবে তোমারে মন বাগু চরাচরে | 

ন! দেখি পবন সঙ্গে, ভূধরের চাকু ০ 

পরনের সাথে সুখে শূন্যে ফিরিতেছ।' 
সুখে, শুনো ফিরিতেছ। 

কাদহিনী। | 
224552225 

পবন হিল্লোলে লাজি, আদর লহরে, 

১ ০১০টি রিনি ৯ সপ 
পপী্পীপািপপসপপিশি সা 
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সহস! দিগন্তে দেখি বিঘোর মুরতি ! 

নাহি সে মুছুল ভাব মনোলোভা৷ অতি। 
নাহি আর সুধী ক্ষরে) মহারোষ আড়ম্বরে) 

ফাটিছে আকাশ ঘন ঘোর নাদে অতি।-_. 
মহ! ঘোর নাদে অতি ! 

৯৩ 

হানিতেছ বাজ সেই প্রিয় শৈল শিরে ; 
ত্রাসেতে পলায় বায়, নাহি চায় ফিরে। 

মুদেছে নয়ন রবি, কোথা ব! সে হিমচ্ছবি, 
আকুল পরাণে অন্ধি ধরে অবনীরে 

ত্রাসে ধরে অবনীরে 

১৪ 

এই কি প্রেমের রীতি ওহে কাদঘিনি ? 

বল দেখি কার তুমি প্রেমের অধিনী? 
প্রেমাধিনী তুমি কার, নহ জানি তথ্যতার, 

মনসিজ মূর্তি খুজি ফিরিছ শোভিনী , 
শূন্যে ফিরিছ শোভিনী। 

১৫ 

দাড়াও তোমারে আমি দিব উপহার, 

মানব'জীবন-সার প্রেমের আধার | 

ধর, দিব প্রিয়মন, প্রেমিক জনের ধন 

প্রেমের মরম জানে তারে বিন আর, 

দিব কারে উপহার | 
১৬ 

অনুরাগে গাঢ় করি, রাখিবে হৃদয়ে ধরি, | 

ধোয়াইবে সদা অঙ্গ ক্সহের. নির্ঝরে- 

স্নেহ, রীতির নিব রে। 
এল সপপপাপাপিপাস্িসিতাপিপশীশি শশী 



[াজারারারার রো স্ত হহারি০ ০০ 

য়াগা, 

৯৭ 

মুখের কিরণ সাজে তন্গু সাজাইবে, 

প্রেম-ন্ফট-বাক্য-হার হৃদে দোলাইবে। 
প্রসন্ন মুখের হাসে, অনন্ত গোলক ভাসে, 

মনত্রমুগ্ধ হয়ে মন তাই নেহারিবে, 
ভুলে, তাই নেহারিবে। 

১৮ 

ঈাড়াও প্রেমিকা, আমি দিব উপহার, 

মানবন্জীবন-সার প্রণয় আধার । 

রদ | 
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ধর, দিব প্রি ম মন, প্রেমিক জ জনের ধন, 

প্রেমের মরম জানে তারে বিনা আর) . 

দিব, কারে উপহার! 

১৯ 

দারুণ উত্তাপে ফাটে হদয় দুর্বল, 

ছায়ার, পর আর নহে স্থুশীতল। 

ধর ধর লও মন, কৃতীর্থী, প্রণয়ীজন, 

হৃদের বাঁদন!, তার করহ সফল;-- 
(হবে) তাহে তোমারও সফল । 

কবিত্ব ও কাব্য সমালোচন।। 
তৃতীয় প্রস্তাব । 

উপাখ্যানই আখ্যান-কাব্যের মুল অব- 
লম্বুন ; উপাখ্যানের "প্রকৃতি অনুসারে 

আমরা আখ্যান কাব্যকে গ্রধানতঃ ছুই 

ভাগে বিভক্ত করিতে পারি? ঘথ। খণ্ডু- 

কাব্য ও মহাকাব্য। শ্বকীয় ক্ষেত্রে কোন 

নারক নায়িকার যে বিবরণ, 'তাহাই থণ্ 

কাব্য; আর সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যক্তি সাধা- 

রণের যে বিবরণ, অর্থাৎ এমন কোন 

মহদযটন!, যাহাতে মানবসমাজে যুগান্তর 

উপস্থিত করাইয়া দেয়, তাহাই মহাকাব্য। 

এই খণ্ড কাব্য এবং মহাকাব্যের প্রকৃতি 

আবার ছুই প্রকার; শ্রাব্য ও দৃশ্য) 

শ্রাব্য*প্রকৃতি কাবা সাধারণকে শ্রাব্যকাব্য, 
| ও দৃশ্-প্রকৃতি কাব্য সাধারণকে দৃশ্য 

কাব্য কহে। যাহা শুনিবার 'যোগ্য, 

তাহাই শ্রাব্য-প্রকৃতি, আর যাহা (দাবার, 
রা রঃ ইউ টা 

শুনিবার ও দ্রেখিবার যোগ্য প্রকৃতি 

কিরূপ? যাহা কেবল বাক্যের বর্ণনীয়, 

তাহাই গুনিবার যোগ্য, আর যাহা৷ কেবল 

বাক্যে বর্ণিত হইতে পারে না, অর্থাৎ 
যাহা স্ত্ধু বাক্যের বিষয় নয়,মূল অবস্তার্টি 

দর্শনে উপলব্ধি করার প্রয়োজন, তাহাই 

দেখিবার যোগ্য । মানবের জীবন কাণ্ডই 

উপাখ্যান; এই জীবন কাণ্ড কথন বাহ্য ও 

কখন আভ্যন্তরীণ কারণে প্রবল হুইয়। 

থাকে । যাহা বাহ্যকারণে উৎপন্ন হইয়া, 

অন্তরের উপর কাধ্য করেঃ এবং যাহার 

কার্যফল আবার বাছ্যে আসিয়া পরিণত 

হয়, তাহাই বাক্যের বিষয়, অর্থাৎ বাক্যের 

বর্ণনীয় ? যেহেতু বাহ্য ব্যাপার আমরা 

বাক্যে চিত্রিত করিতে পারি। আর যাহ! 

'আত্ান্তরীণ কাণ্ডে উদ্ভূত হইয়া, অভ্য- 

স্তুরে কার্য করত,  অভানতরে সিমিচলা 

পৌষ ১২৮২. 
৪ 2 রর সাক ওর.) 3 
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৮৮. এর রি ্ ও 

কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা । 
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হয়, তাহাই, বাক্যের অতীভ, দর্শনের 

[| বিষয়; যেহেতু, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে 

আমরা বাঁক্যে পূর্ণ€চিত্র প্রদান করিতে 

পারিনা । উহা! দর্শনে সহানুভূতি দ্বারায় 

উপলব্ধি করিতে হয়। কোন্ অবস্থায় 

অন্তর কিরূপ ভাঁব ধারণ করে, অন্তরই 

তাহ! বুঝিতে পারে; এই নিমিত্ত চরি- 

ত্রকে সেই অবস্থায় যথাযথ সংস্থিত 

করিয়া, প্রত্যক্ষ করাইতে গারিলে, তদ- 

বস্থিত অন্তর কিরূপ ভাবাপন্ন; অপর 

অন্তর সহানুভূতিদ্বারা তাহা! উপলদ্ধি 

করিয়া! লইতে পারে। 

শাব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যের সাধারণ 

| ধাখা। এই হইতে পারেযে উপা. 

খ্যানে বাহ্যব্যাপার প্রবল, তাহাই শ্রাব্য- 

কাব্য; এবং যাহাতে আভান্তরীণ 

ব্যাপার প্রবল, তাহাই দৃশ্য কাব্য *। 

শাবা কাঁব্যেও আত্যপ্তরীণ ব্যাপার 

উথিত হইয়া থাকে, কিস্তু'উহা! তাহার 

প্রবল বিষয় নয়; তর্দ্রপ দৃশ্য কাব্যেও 

বাহ্যব্যাপার উথিত হয়, কিন্তু তাহাও 

তাহার প্রবল বিষয় নয়। আমর শ্রাব্য 

কাব্য ও দৃশ্যকাব্যের দুইটি উদাহরণ দিব। 

মহাকবি বানীকি বিরচিত রামায়ণ 

একখানি মহাকাব্য 7 ও কবিবর সেক্স- 

পিয়র বিরচিত হ্যামলেত, একখানি 

দৃশ্য-কাব্য। বামায়ণের অযোধা! কাণ্ডে, 
১৬৫১ 

** শ্রাবা কাব্য এবং দৃশ্য কাবা এই 
|. ছুইটা কাব্যের গ্রকৃতি-পরিশুদ্ধ নাম নয়, 
এবং ইহার কোন আর নাম ন! থাকাষ্টে, 

॥| আমর! উহাই প্রয়োগ করিলাম | 

রাম-বনবাস বিভাগ দৃশ্যকাধ্য ব| 

নাটক-লক্ষাণাক্রাস্ত; যেহেতু উহাতে 

অন্তর্ব্যাপারের কার্ধা দর্শানই সার উদ্দেশ্য । 

মন্থরার কুমন্ত্রণায় সরলা রাজমহিষী 
কৈকেয়ীর মন কিরূপে বিকৃত হইল) 
কিরূপে কৈকেয়ীর নিদারুণ প্রার্থনার 

বজসম আঘাতে রাজ দশরথের অন্তর 

ভগ্নও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, যে ছিন্ন- 

ভিন্নতার মৃত্যু ভিন্ন আর শান্তি 
নুস্থিরত| সম্পাদন হইল না, এই ভাবটুকু 

নাটকণ্লক্ষণাক্রান্ত ; যেহেতু ইহাতে অস্ত" 

ব্যাপারের পরিচালন ও ঘাত, প্রতিঘাত 
কার্ধ্যই প্রবলাংশ | তৎপরে রামের বন- 

গমন হইতে সীতা উদ্ধার পর্য্যস্ত সমস্ত 
ব্যাপারই শ্রাব্য-কাব্যোচিত | রাম যৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, সমস্ত উত্তর 

কোশল তাহার যৌবন-স্থলভ আশালতার 
্রীড়াস্থল হইবে, সেইদিন আগত, রাম 

সেই চিন্তা-স্রথে নিমগ্ন। নগরে ঘরে 

ঘরে উৎসব, পথে ঘাটে হুলুস্থল। পুরমধ্যে 

মন্লাচরণ, রাজসভায় পাত্র, মিত্র মুনি, 

থযিবর্গেসমন্ত আয়োজন করিয়া প্রতীক্ষা 
করিতেছেন, শ্ুমন্ত্র রথারোহণে রামকে 

লইয়া আসিয়া, অভিষেক আল্ঞ! পাইবার 
নিমিত্ত অস্তঃপুরে রাজার নিকট লইয়! 

গেলেন, রাম পিতৃসন্নিধানে অভিষেক 

আদেশের পরিবর্তে সহসা চতুদ্র্শ বর্ষ 

নির্বাদন আল্ঞ। প্রাপ্ত হইলেন। এই 
বাহ ছট্রৈবের আঘাতে রামের অন্তঃকরণ 

কিরূপ ভাবাপর় হইল, এবং তাহার 
কার্যাফল.ব! কোথায় পরিশেষিত হইল, 



কবি তাহ! দেখাইলেন) অর্থাৎ তাহার 

কার্ধাফল বাহ্যেই আসিয়া পরিশেষিত 

| হইল; রাম জানকী ও লক্ষণের সহিত 
বনে গমন করিলেন ) দু্গৈবির আঘাতে 

অন্তঃকরণের বিকার প্রতিঘাঁত প্রদানের 

নিমিত্ত অন্তঃকরণেই সংস্থিত রহিল না) 

কিন্বা তৎক্ষণাৎ দশরথের অন্তরে কোন 

প্রতিঘাত প্রদান করিল না| রাম শান্ত 
প্রফুপ্ন চিত্তে, দ্বিরুক্তি ন1 করিয়া পিতার 

আজ্ঞা শিরোধার্যয করিয়া জটাবন্কল 

পরিধান করিয়া! সংসার পরিত্যাগ পূর্বক 

বনে গমন করিলেন । বন গমনের পর 

আবার ছুর্দৈবের আঘাত; প্রণয়ীজন 

প্রণয়িনীর মুখ দেখিয়া! সকলি ভুলিতে 

পারে, রাম সীতার মুখ দেখিয়া সকল 

হুঃখ ভুলিয়াছিলেন ;- রাবণ তাহার 

জীবনপর্ধস্ব সীতা হরণ করিল। এই 
বিষম ছুর্দেধের আঘাতে আবার রামের 

মন যে শোকের আঘাত প্রাপ্ত হইল, 
তাহা! কেবল রাবণের অন্তরে প্রতিঘাত 

করিবার নিমিত্ত উদ্যত হুইল না, রাঁব- 

ণের বলদর্সিত অবস্থার প্রতি প্রতিঘাত 

প্রধান পূর্বক তাহাকে চূর্ণ করিতে উদ্যত 

হইল; বাহা আঘাতে বিক্ত অন্তঃকরণ 
বাহ্য আঘাত প্রদানেই শাস্তি লাভ 

করিতে উদ্যত হইল। সীতা হরণ হইতে 

সীতা উদ্ধার পর্য্যস্ত যাবদীয় বিষয়ই এঈ 
রূপ বাহ্য-ব্যাপার-গ্রবণ। 

আবার সেল্সপিয়রের ওথেলো নামক 

নাটকে ওথেলে৷ ও. দেস্দিমনা একটি 
/. পবিত্র প্রণয়য়ের দম্পতি । উভয়ে “উভ- 

পর্যযস্ত ওেলোর ছুরিকায় সমর্পণ করিল, 

বাক্যের আঘাতও করিল না। 

. গলিষযগপদ্বার| শকুস্তল! রাঁজপুরীতে আনীত 

য়ের প্রেমে বিগলিত ও একীভুত। 
ইয়াগোর কুটিল অভিসন্ধির বাক্য ওথে- 
লোর প্রণয়গাঢ় অন্তঃকরণেঁ :বিদ্ধ হইল 
সে অস্তঃকরণ শীঘ্র ভগ্ন হইবার নয়, 

কিরূপে ইয়াগোর মর্ভেদী আঘাতের 

পৌনংপুন্যে উহা অবশেষে ভগ্ন ও চিনন 
ভিন্ন হইয়া গেল; এইটুকুই বিশুদ্ধ 
নাটক-লক্ষণাক্রান্ত। তৎপরে ওেলোর ভগ্ন | 
অন্তঃকরণ সংঘত হইয়া নির্দোষ সরলা | 
দেস দ্িমনার প্রতি যে আঘাত করিতে 

| উদ্যত হইল, তাহ! শ্রাব্যকাব্য ও নাটক | 

উভয় লক্ষণাক্রাস্ত ; & আবঠের কেবল 

দেসদিমনার অন্তরের উপর লক্ষ্য নয়, 
শরার এবং অন্তর উভয়ের গ্রতি। এই 

উভয়বিধ আঘাত প্রাপ্তি কালীন দেস- ৃ 
দিমনার চরিত্র বিশুদ্ধ-আ্রাবা-কাব্যোচিত। | 

দেস্দিমনার নির্দোষ সরল অন্তঃকরণ 

ওথেলোর মুখ হইতে অসতীত্ব অপবাদের 

মন্মাত্তিক আঘাত সকল প্রাপ্ত হইতে 

লাগিল, ভগ্ন হইতে লাগিল ছিন্ন ভিন্ন 

হইতে লাগিল, কিন্তু ওথেলোর অন্তরের 

প্রতি একটিও প্রতিঘাত গ্রদান করিল 

না, বরং ওথেলোর ক্রোধশাস্তির উপায় 

অন্বেষণ করিতে লাগিল, অবশেষে প্রাণ 

তথাচ ওথেলোর অন্তরে একটি সামান্য 

দেসদিমন! অপেক্ষ। শকুস্তপার চরিত্র 
অধিকৃতর নাটক-লক্ষণাক্তাস্ত। কণমুনির 

হইলে, রাজ! ছুম্ত্ত দুর্বাসা মুনির শাপ, 
চি পপ উন 
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প্রভাবে পূর্ববৃত্ান্ত বিস্মৃত হওয়ায় 

তাহাকে চিনিতে পারিলেন না) এই 

সময়ে কণ," মুনির শিষাগণের ও শতুস্ত 

লার সহিত রাজার যে কথোপকথন তাহ। 

নাটক-লক্ষণাক্রান্ত | রাজা শকুস্তলাকে 

[ প্রথমতঃ চিনিতেই পারিলেন না, পরে 

[ তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়! 

অধিকতর আশ্তর্য্যান্বিত হইলেন ); এই 

সকল কার্যে ও বাক্যে শকুম্তল।র মন ভগ্ন 

ও চিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; অবশেষে 

যখন রাজা শকুস্তলার প্রমুখাত্ প্রণয়- 

ন্মরণোদ্দীগক তপোঁবনে বেতসলত1 মণ্ডপে 

হরিণ-শিগশুকে জলপান করান বৃত্তাস্ত 

গুনিলেন, তখন তিনি হাস্য করিয়া কহি- 

লেন যে রমণী দিগের এরূপ মধুর 
প্রবঞ্চনা বাক্য--ভোগাসক্ত বাক্তিগণের 

বশীকরণ মন্ত্র ্বরপ। গোতমী তখন 

তাহাকে কহিলেন, মহারাজ, শকুস্তল 

তগোবনে আজন্ম-পালিতা, এ গ্রাবঞ্চন! 

কাহাকে বলে জানেনা । রাজা কহিলেন, 

প্রবঞ্চন। স্ত্রীজাতীর স্বভাব-সিদ্ধ বিদ্যা । 

শকৃত্ত! প্রবর্চক, এই আঘাত শবুস্ত- 

লার অন্তঃকরণে গুরুতররূপে লাগিল, 

এৰং উহ! প্রতিঘাত প্রদান না করিয়া 

থাকিতে পারিল না । শকুত্তল! কহিলেন; 

অনাধ্য ! তুমি আপনি যেমন; অন্যকেও 

নেইরূপ মনে করিয়া থাক)। ইত্যাদি 

|| কথোপকথন সম্পূর্ণ নাটক লক্ষণাক্রান্ত। 

আমরা ইহার স্ুল মন্টি দেখাইবার 

নিমিত্ব মূল হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত কৃরি 
লাম, কিন্তু ইহার সমগ্র তাৎপরধ্য বুঝিতে 
সপ সস সপ. -14৯-০৮ পপ আই 

€ং 

হইলে আপুর্ব দৃশাটি পাঠের প্রয়োজন 

যেহেতু উহাতে রাঁজা শকুন্তলা শাঙ্গরব 
গৌদ্ুনী গ্রন্তঠি ব্যক্তিগণের মুখ হইতে 

এমন একটি বাক্যও নিঃস্থত হয় নাই 

যাহা অন্তর প্রকৃতির ঘাত প্রতিঘথাতের 

ফল নয় |* | 

* শকু| ণং এক্পিঅহে বেদসলদা- 

মণ্ডবে লিণীবন্তভাঅণগদং উদঅং তুহ- 
হত্ে সগ্রিহিদং আনগী'। তকখণং সো মে 

গুর্তকিদত] দীহাপন্গে। গাম মিঅপোদ- 

আতদে। উবঠূঠিদো, তুএ অঅং দাব পড়- 

মং পিঅছুত্তি অণুকম্পিণা বচ্ছন্দিদে! উদ- 

ব্রণ, ণউণ সো অপরিচিদসদ দে হতৃথ- 

দে উদঅং উপগদে! পাদৃং, পচ্চা ভস্মিং 

জ্জেব উদ এম এ গহিদে কিদো! তেণ পণ- 

আো, এত্থন্তরে বিহপিঅ তুএ ভিদং 

সব্বো সগণে বীসসদি, জদে। জুবেৰি তুন্গে 
অ:রঃকাআো ত্তি। 

রাজা । আভিস্তাবদাত্মকার্া'নি- 

বর্তিনীভিষ ধুর/ভিরনৃত্তবাগ্ভিরকৃষ্স্তে 
বিষ্িণঃ। 

গৌত। মহাভাঅ ! ণারিহসি এব্বং 

মন্তিদ্বংঃ তবোবনমংবড্ডিদো কৃখু অঅং 

জণো! অণভিষ্জো কইদবস স। 
রাজা! অয়ি তাপসবৃদ্ধে! 

জীগামশিগিতপটুত্মমা সুধী দা 

সংদৃশাতে, কিনুত যাঃ পরিযোধং হাঃ | 

প্রাগস্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাত- 

মনযদিজেঃ পরভূতাঃ ফিল পোষয়স্তি। 

শকু। 'সরোষম, | অপজ্জ ! অন্তণো 
পপ 

০০০ হাউ 
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দেসদিমনায় নাটক লক্ষণ নাই, 
কিন্ত দেস_দিমন! ওথেলে৷ নাটকের মূল 
চরিত্র নয়, ওথেলোই উহার মূল চরিত্র, 
এই নিমিত্ব ওথেলে! আখ্যান নাটক) শবু- 

স্তলার শকুস্তলাই মূল চরিত্র এই নিমিত্ত 
শকুত্তল নাটক। 

আমরা আগে খণ্ড কাব্যের স্থূল 
বিষয় কিছু বলিয়া, পরে মহা কাব্যের 

বিষয় বলিব। 

কি খণ্ডকাবা, কি মহাকাব্য উভয়ই 
আখ্যান মূলক; আখ্যান কোন নাঁয়ক 

নায়িকার ম্বকীয় ক্ষেত্রের হইলে উহা 
গ্থিগ” সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়,এবং উহ সাধারণ 

ক্ষেত্রের হইলে “মহ।” সংজ্ঞ প্রাপ্ত হয়। 
থণ্ড কাব্য এবং খণ্ড নাটক সকল 

ভাষাতেই বহুল; মহাকাব্য অল্প; 
এবং মহা নাটক ছুল্পভ। মহানাটক 

কোন ভাষায় আছে কি না, আমর! জানি 

না; কেধল জন্মণ ভাষায় মহাকবি 

শিলার প্রনীত ওয়াল ষ্টিন নামক নাটক 
খানি এই লক্ষণের বোধ হয়। সংস্কৃতে 
মহানাটক নামে এক খানি নাটক আছে, 

] কিন্ত উহ! নাটক নামে মাত্র, নাটকের 
|| গুণ উহাতে নাই । | 

আখ্যানকাব্যের আখানই মুল অব- 
লম্বন; আখ্যানের সৌনর্য্য বিন্যাসে 
স্থকৌশল থাঁকিলে তাহার নায়ক নায়িকা 

হিঅআগুমাণেণ কিল দর্বং পেক্ষসি, 

কোণীম অগ্রে। ধর্মমকঞ্চ অব্যবদেসিণো 
তিণচ্ছন্নকুবোবমস্স তুহ গরী ও ভাবি- 
স্সদি? .. রিং 

তছুপরি উত্তম সংস্থান হেতুক অধিকতর 
শোঁভা ধারণ করে। আখ্যানে সৌন্দর্য. 
না থাকিলে তাহার নায়ক ন'য়িকা, মহা 

সুন্দর হইগ্েও, কর্দমের উপর রত্বের ন্যায় 
শোভাহীন দেখায়। নায়ক নায়িক। যদি 

ন্ন্দর হয়, তুবে তাহার উপাখ্যানও অব-. 

শ্যই সুন্দর হট । নায়ক নায়িকায় যদি 

দয়া, প্রেম+ ভক্তি, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি: | 
সৌন্দর্য সকল প্রবল রূপে থাকিল, তবে, |... 
তাঁহাদের কার্যত সংসারে যে 
অদ্ভুত বৈচিত্রময় হইবে তাঁহার তুল 
কি? প্রবল শ্োতম্বতীর গতি যেমন 

[ পৃথিবীর পর্বত, অরণ্য, উচ্চ, নীচতার 

মধ্য দিয়া বৈচিত্রময়। তেমনি সংসার 

ক্ষেত্রেও অদ্ডুঁত-আত্মার গতি কোথাও 

বা উচ্চ শেখর হইতে নায়াগ্রার পতন; 

কোথাও বা মন্থীর্ণ স্থানে খরতর বেগ, 

কোথাও বা প্রশস্ত স্থানে ধীর মন্দ প্রতি, | 

কোথাও ব1 পৃথিবীর বন্গঃ বিদারণ করিয়া 

নুন্দার ফোয়ারা, ইহাই আমরা দেখিতে 

চাই। পর্বতের প্রতিবন্ধকের ন্যায় জীবন- 

শোত সংসারের প্রতিবন্ধকে চিরকালের 

মত অচল, স্থির রহিয়াছে, তাহ! আমর! 

দেখিতে চাই না; কিন্বা সমতল ক্ষেত্রে 

একই তজোত মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাহাও 
আমরা দেখিতে চাই না; স্রোতের 

বিবিধ ঘাত প্রতিঘাতের বিবিধ বিচিত্র 

সৌনর্য্য-ুণ্তি আমর! দেখিতে চাই । 
এই উপাখ্যান রচন| বিষয়ে কবির 

বিশ্লেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। কার্যক্ষেত্রে | 

নায়ক বা নায়িকাকে অবতীর্ণ করিতে 
রাগ 



| 
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হইলে. অপর চরিত্র সকলের সহিত তাহা- 

দের সংশ্রবের প্রয়োজন । এক ব্যক্তির 

জীবনকাণ্ডে অসংখ্য লোকের সংশ্রব 

সম্ভব, কিস্তু মূল চরিত্রের নহিত সেই 
অসংখ্য চরিত্রের পরিচয় দেওয়। নিম্প- 

|| যোজন, এবং আখ্যানের সৌনদর্য্য-নাশক | 

| নদীর আ্োত তৃণক্ষেত্রের কতগুলি 

তৃণকে স্পর্শ করিয়৷ চলিতেছে, কত গুল] 

লতাকে অতিক্রম করিতেছে, আমর! তাহা! 

দেখিতে চাই না» কেবল কোন কোন্ 

সঙ্কীণণ পথে শ্োত খরতর হইতেছে, 
কোন্ পর্বতে ঠেকিয়। আোত গর্জন 
'করিয়া তাহাকে উল্লজ্বিয়া পতিত হই- 

তেছে, কোন হৃদয়কে ফাটাইয়! তাহার 
উপর দিব্য প্রঅবণ মুর্তি ধরিয়! দীড়া- 

ইয়া আছে, সেই সকল সংস্পর্শ ই আমরা 

দেখিতে ,চাঁই, এবং সেই কল চরিত্র 
সংশ্রবেই আখ্যান এবং আখ্যানের মূল 
চরিত্র অধিকতর সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া 

থাকে । শ্রাব্য খণ্ডকাব্যে বরং অনুচরিত্র- 

বাহুল্য কিয় পরিমাণে সহনীয়, কিন্ত 

দৃশ্যথণ্ডকাব্যে তাহা সাধ্যমতে পরিবজ্জন 
করাই উচিত। 

নদী যেমন সাগর উদ্দেশে প্রবাহিত, 

জীবনও তেমনি কোন তৃপ্তি বা শান্তি 

সাগর লক্ষ্য করিয়া বহিতে থাকে। 

নারক ব! নায়িকার উদ্দেশ্যের সহিত 
 অনুচরিত্র সকলের উদ্দেশ্য মিলিত হইয়া, 
উভয়ে এক প্রকৃতি হইলে' মিলিয়া 
কেমন পরিবপ্থিত হয়) বিভিন্ন প্রদ্কৃতির 

হইলে কেমন ছন্দে মত্ত অথবা! একের (.আত্যান্তরীণ বল উচ্ছ্নিত হইয়া উঠে, 
৮০০০০ সপ কিনেন 

কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা । 
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র্বদ্ধিতে অপরকে আকর্ষণ করিয়া! উত- 
য়েই নষ্ট হয়, এই সকলের গ্রন্থনেই আখ্যা- 
নের কলেবর রচিত হুইয়৷ থাকে । এই 
সকল কাধ্যের গতি শ্রাব্যকাব্যে শ্রাব্যকা- 
ব্যোচিত এবং দৃশ্যকাব্যে দৃশাকাব্যোচিত 
হইয়া উঠে, অর্থাৎ শ্রাব্যকাঁব্যে বাহ্য | 
প্রকৃতির কাধ্যই প্রবল এবং দৃশ্যকাব্যে 
অন্তঃপ্রক্ুতির কার্ধ্যই ? প্রবল হইয়া 
দাড়ায়। 

মূল চরিত্রের সহিত অন্ুচরিত্র || 

সকলের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে | 
পরস্পরে পরম্পরকে আয়ত্ত করণের যে ॥ 

কা্ধ্য, তাহার মূল প্রকৃতি ছুই প্রকার || 
উদ্দীপন! ও বিভ্রমূ। যাহ দ্বারা অস্যঃকরণ 
চেতন, সংযত, দু, উত্তেজিত ও উচ্ছ'সিত | 
হয় তাহাই উদ্দীপনা ; আর যাহ! দ্বারা 
অন্তঃকরণমমুগ্ধ, ভগৃ, শিথিল, দ্রব ও প্রবা- 

হিত হয় তাহাই বিভ্রম। কুসংস্কার,অজ্ঞতা, || 
অধীনত। ইত্যাদিতে অস্তঃকরণ জড় হইয়! 
পড়িলে, অথবা অপর কোন বিষয়ে স্থির 

দৃঢ় হইয়া! বসিয়া থাকিলে উদ্দীপন! তাহার || 
বিরূপ মূর্তিতে উথ্থিত হইগ্লা তাহাকে | 
চেতন করায়, আঘাতে আঘাতে তাহার 

প্রত্যেক বিস্মৃতি-দ্বার খুলিয়া, অতীতকে || 
প্রবল জোতে আনিয়া বর্তমানে ফেলে, | 
দুরকে সাজাইয়। আনিয়। নিকটবর্তী করে, | 
এবং বর্তমানকে তাহার আভ্যন্তরীণ বল | 
নমর. করাইয়। দেয়, তথন ভূত ও তবি- 
ব্য, উভয় পার্খের আঘাতে বর্তমানের | 

৬৯ পক 
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এবং জড়তা,আবরণ প্রবল তরককাাতে যারে হি কাহাদের উত্েিত রি 
ভাঙ্গিয়। ফেলিয়। প্রবাহিত হইতে থাকে । ; তিছেন-- 
কিন্তু বিভ্রম বিরূপ মূর্ভিতে উখিত হয় | “জাগ্রত কি দৈতা শক সুর বুদ আজ? 
নাঃ অনুরূপ অতি নব্বদয়ভবে উপস্থিভ | জাগতত কি অস্বপন দৈত্যহারী দেব? 
হয়ঃ ভূত ভখিষ্যৎকে দুরে ভাঁপাইয়। দেয়, দবের সমর-কাস্তি ঘুচিল কি একে? 

এবং মোহের দ্বারা অবাশই বর্তনাণ স্মতি  উঠিতে সখ হে সকলে এক্দণ? 

দ্বার সকল রোধ করিয়া আু ডি 
“ ৫৪] * | ক | / $ পর্য্যন্ত উপস্থিত ক:র, এবং চেতনা নি 1 ধিক! হা ধিক দেব! অদ্দিতিপ্রন্থত! || 

করিঝা নিদ্াভিতৃতের ন্যায় কোন ্বপ্প সুর ভেঃগ্য হর্ন এবে দিতিসৃত বান 

রাঙ্গে লইয়া গিয়া, কোন গ্রিয়মৃর্তি ির্ধাসিন সুরবৃ্দ) রসাতল ধূমে, 
আমাদিগকে দেখায়, এ মৃদ্তি রানার তনারত অন্ধকারে, আচ্ছন্ন অলস ! 

সম্ভাষণ করে, আলিঙ্কন করে, আমরা | "ছর্ধিনীন্ত, দেব দ্বেবী দন্গজ-পরশে 
তাহার সঙ্গম .স্থখে একেবারে বিহ্বল পবির অমরপুরী কলফ্কিত গজ, 

হইয়া পড়ি, এবং যেমন নিপ্রাভদে স্বপ্ন ; জ্যোতি, চাত মর্ অধিবাসী, 
মুর্তি তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি ] দেব বৃন্দ ভ্রান্ত চিত্ত পাতাল গরদেশে | 
কাব্য-মূর্তি আমাদের কান্সনিক বলিয়। 

বোধ হইলেও, তাহার দর্শন কেমন রম- ) “ভাপ্ত কি হইলা সবে? কি ঘোর গুমাদ 

পীয়, তাহার সঙ্গম কেমন স্থখাবহ, আম।- 1 চিরসিদ্ধ দেব নাম থাত চরাচরে" 

দের চিত্ত-ক্ষেত্র সেই সকল ভাবে অভি. | 'অস্ুর-মর্দন, আখ্যাকি হেতু সে তবে 

যিক্ত, শিথিল, ভ্রব হইয়া সাগরবৎ | অবসম্ন আি সবে দৈত্যের প্রতাগে ? 

একাকার হইয়া! যায়. এবং দেই স্বপ্ন 
মূর্তিকে পাইবার নিমিত্ত আমরা সকল 
বাধার বিপক্ষে অন্ধ ও উদ্ধত হইয়া উঠি। 
আমরা উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেছি-_ 

বৃত্রান্থর কর্তৃক দেবগণ পরাভূত হই- 
যনাছেন, অনন্ত হুখ-্ধাম স্বর্গরাজ্যঢ্যত «কি প্রতাপ দন্ুজের. কি বিক্রম হেন ? 

হইয়। তাহারা ঘোর তমীচ্ছন 'তীষণ | ভ্রাসিত করেছে যাহে মে বীর্ধা বিনাশি 

নরক জনৃশ গাতালপুরে লুক্কারিত। | বীর্য গ্রভাবে দেব সর্ধবরণ জয়ী 

“চির যোদ্বা--টিরকাল যুঝি দৈত্য সহ 

অমর হইল! রবে নির্জর-শরীর, 

আজি দে দৈত্যের ত্রাসে শঙ্কিত সকলে 

আছ এ গাতালপুরে সর্বপরিহরি | 

ছঃখের অবস্থায় মন বশতাপন্ন ও জড়ভাব ] শতবার দৈত্য দলে নংগ্রামে আঘাতি! 

ধারণ করিতেছে, এমন সময় মহাঁশুর | “ধিক দেব! দ্বৃণা শূন্য, অঙ্গুধ হায়, 
দেখ সেনাপতি দ্বন্দ উঠিয়া উদ্দীান | এত দিন আছ এই অন্ধতম পুরে ; 
ধিক রানে 

৮৮০. 
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দেবনধ, শীষে বর্ষ রক টিন 

দাসত্বের কলম্কেতে ললাট উজলি ! 

“ধিক সে অমর নামে। দৈত্য ভয়ে যদি 

অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ, 

অমরতা। পরিণাম পরিশেষে যদি 

দৈত্য-পদ রজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ। 

“বল হে অমরগণ--বল গ্রকাশিয়া 

দৈত্য ভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথ! ? 

চির অন্ধকার এই পাতাল গ্রদেশে, 

দৈত্য-পদ-রজঃ-চি্ু বক্ষে সংস্থাপিয়! ?? 

উদ্দীপন! এখানে বিরূপ মূর্ভিতে উপ: 

স্থিত হই, প্রতি বাকো শেলবিদ্ধ করিয়া 
যেন দেবতাদ্দিগকে চেতন করাইতেছে- 

“হা ধিক. | হা! ধিক, দেব! অপিতিপ্রস্থত ! 
৷ সুরভোগায স্বর্ণ এবে, দিতিন্ততবাস | 

নির্বাসিত সুর বৃন্দ রপাতল ধূমে, 

অনারত অন্ধকারে, আস্ছন্ন, অলস! 

“ধিক দেব! দ্বণা শুন্য, অক্ষুন্ধ হৃদয়, 

এতদিন আছ এই অন্ধতমপুরে; 

দেবত্ব, বিভব, বীর্ষয সর্ব তেয়াগিয়ে 

দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজলি। 

আধার ভূততকে আনিরা নিকটবন্তাঁ 
করিতেছে) যথা 

] “ভ্রান্ত হইলা সবে? কি ঘোর প্রমাদ ! 

চিরগিদ্ধ দেব নাম খ্যাত চরাচরে, 

'অস্থুর মর্দন” আখ্য।--কি হেতু সে তবে 

চিরযোদ্ধা-চিরকাল যুঝি দৈত্যসহ, 

অমর,হুইল। সবে, নিজ্জ'র শরীর, 

আবার ভবিষ্যতের গ্লানি দেখাইতেছে, । দেখে, তাঁহার জাতিত্ব-গৌরব-লক্ষমী, পারি- 

“ত্যক্তা, বিবর্ণ, মলিন বেশে, বিষাদে নিমগ্ন যথা-- 

অমরতা পরিণাম 09 যদি 
০০০০০ 

পি 
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কবিত্ব ও কাব্য মম়ালোচনা। ১১৯ | 
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ঈৈতাপদ রজঃ পৃষ্ঠে কঃ করহ ভ্রমণ। 
দৈত্য ভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা 
চির অন্ধকার এই পাতাল গ্রদেশ, 
দৈত্য-পদ-রজঃ চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া ? 

আবার বর্তমানকে তাহ'র আভ্যন্তরীণ 

বল স্মরণ করাইয়া দিতেছে, যথা_- 

কি প্রতাপ দহ্থজের, কি বিক্রম হেন? 

তরাদিত করেছে যাহে সে বীর্ধ্য বিনাশি, 
যে বীর্ধ্য প্রভাবে দেব সর্ব্ব রণজয়ী 

শত বার দৈতা দলে সংগ্রামে আঘাতি! 

দেবতারা উদ্দীপনার প্রভাবে ভূত 

ভথ্যাৎ মূর্তিমান দেখিতে লাগিলেন এবং 
বর্তমানে আপনার আভ্যন্তরিণ বল ম্মরণ | 

করিয়া সকলে চেতন, 

উত্তেজিত হৃইয়! উঠিলেন। 

বিভ্রমের প্রক্কৃতি' ইহার বিপরীত; 

খিভ্রম যদি কোন পরাধীন জাতিকে |] 

স্বাধীনতার জন্যু উত্তেজিত করিতে চায়, 

তবে উহ বিরূপ ভাবে উপস্থিত হইয়া! ] 
ধিক্কার বা আঘাতবাক্যে তাহার অব- || 

সন্নত! ঘুচাইয়। তাহাকে চেতন করাইতে 
চাঁয় না, বরং তাহার অবসন্নতার উপর 

এমন একটি স্ললিত মধুর হৃদয় আর্দ্র 

কারী করুণ ব1 বিষাদের সুর গুনাইতে 

থাকে, যে উহার প্রভাবে মন ভূত, ভবি- 

বাৎ, বর্তমান ও আত্মত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়। 

গিয়া অচেতন অবস্থায় স্থুরের পশ্চাৎ যেন 
কোন শ্বপ্ন রাজ্যে নীত হয়, সেখানে সে 

যত এবং 

হা আত্ম 'অবস্থ] ঘোষ? কারি 
১৮ ৫৯ ৬ পাপী ৩ 



| 

র 

পি পপস্প 

দাসত্ব ছুর্দশায় নির্বাদিত কৌন ঘোর স্থানে 
পরিত্যক্ত দেখিতে পাইল্লে যেমন অধীর 
উন্মত্ত হয়! উঠে, তাহার চির নির্বাপিত 

অন্তর অনল একেবারে অগ্রিগিরির উচ্ছ স 

ধারণ করে ; যদ্দি কেহ তখন তাঁহাকে বলে 

কল্পনা! মূর্তি দেখিতেছ, তাভাতে ক্ষতি নাই, 

সে সেই মূর্তি আর শীঘ ভুলিতে পারে 
না, তাহার দর্শন, সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন 

অন্তকরণকে উদ্ধৃত উন্মাদ ও করিয়! ফেলে! 

উত্তেজনা! ও বিভ্রম উভয়েরি উদ্দেশ্য 

এক, কেবল প্রকৃতি স্বতন্ত্র। উভয়ই 
কাবোর অঙ্গ। পাশ্চাতা 'পণ্ডিতের! 

উদ্দীপনাকে কাব্য হইতে পৃথক করিয়া! 

স্বতন্ত্র সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু 

ভারতবর্ধীয় পণ্ডিতের! তাহার বিশেষ 

কারণ কোন দেখিতে পান নাই। 
উভয়ই কাব্যের উদ্দেশ্য সাধনে ছুইটি 

অস্ত্র মাত্র। 

আধ্যদর্শন | 
নিত ০তজ জজ কিত ৪৪ ৪ ৪ 5৬৬৮৮৯৬৬৬৬৬ তক চর ৮পলক ১৬৯৪ উস এ উজ জজ দা বর রজার রড ৬ ৯৪৪৩ ও জী ৮ত ৪৬ 2৯০৬ ৪৬৮ উল ৪ ৬০৮৯০ ০৬৬ই উড 

( সন্তান বনুকালের পর তাহার জননীকে 

4০ ২৯ 
সস্পাল। 
শসার বাজরা রি 

পৌষ ১২৮২। 
2৮০০ জএরগততলজ এত জলত হজ্জ এল ডল এজ ভ্৬উতজ ক ৪ পজজঞ রড জজ তক এজ ৪জএ উজ তত হাগতাকীত কচ উজ কতক ও জী ৪ ০ আত  উ৯০ 

০০ 

খণ্ড কাব্যে অনুচরিত্র সকলের সহিত 

মূল চরিত্রের এই রূপপ্র্কতির কার্ধ্য সকল 
চলিয়৷ উপাখ্যান অন্ত সীমায় উত্তীর্ণ 
হয়। এই অস্তে গিয়া আপুর্ব্ব আখ্যানের 
রস বিচার হইয়। থাকে । যদি উপাখ্যান 

অন্তকানীননস্তকরণকে প্রফুল্প, প্রসারিত, 

ও উন্নত করিয়া কোন উজ্জল ব্যাপ্ত ক্ষেত্র 

দেখাইয়। পরিসমাপ্ত হয়, তবে তাহাকে 

সুথান্ত আখ্যান (0০00)017) সংজ্ঞা! দেওয়া 

যায়। আর যদ্দি উহা অন্তরকে গভীর,ভার, 

অবনত, শুস্তিত, বিহ্বল করে এবং অনন্ত 

ঘোর অন্ধকারের ক্ষেত্র দেখাইয়া! পরিসমাপ্ত 

হয়, তবে তাহাকে ছুখান্ত ([782995) 

ংজা1 দেওয়া যাঁয়। * আমরা অপর 

প্রস্তাবে আখ্যানের এই ছুই বিষয়ের | 
আলোচন! করিব। 

প্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 

* সুখান্ত ও দুখান্ত এই ছুইটি নামও 

প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইল না। 

সোহাখ। 
191 0009 (8০9 0 016176 08 

17917 1109 001005 06019807010 2089: 
[306 9110 801] 00 19919, 1778, 
11076 19591) 17 191 09886] 81109. 

(১) 
মনোহর প্রভাতের বিকচ বদন । 

যবে ফুলময়ী উষ! পূরব অন্বরেঃ 
' বয়ষি কাঞ্চন বারি দেয় দরশন, * 

লাবণ্য তরঙ্গে ভানি কোমল মন্থরে। 
হত পিপি 

1৪ এট জা 

13000 

(২) 

মনোহর গোলাপের তরল মাধুরী! ' 
খোলে যবে বন-বাল! দল স্বুকোমল, 

_ উছলি কোমল কোলে অমৃত লহরী, 
মোহিয়া অধিল বন, রূপে অবিরল। 

পাদ লে আপা পাপা ভারা 



পাস 

পৌষ ১২৮২ । সে'হাগ। ২১. 

ও) $) 
যনোঁহর বসন্তের অনিল চুম্বনে ! মনোহর জলধরে-চল সৌদামিনী ! 

ু্তরিত ফুলজালে কানন বল্রী ! রূপের ঝলকে যবে উদ্নলে ভূবন; 
মনোহর শ্যামাঞ্গিনী সন্ধ্যার মিলনে, মনোহর নীল জলে স্থিরসরোজিনী 

কুমুদিনী মাল! গলে কুমূদ হুন্দরী। | দিনেশ-কিরণ হেম, করিলে ুম্বন। 
(৪) (১০) 

জীবন-ঈশ্বরী-প্রিয়। প্রতিমা! অমল! 

কিন্ত মনৌহরতর ! জগত ভিতরে কিন্ত মনোহরতর, সন্ধা। দরশনে 

স্থররভি সলিলে মাজি তনু সুকুমার ! 

এ হতেও মনোহর, স্থষম! বিতরে, যায় যবে বিনোদিনী পতি সম্ভাষণ, 

চম্পক রঞ্রিত চারু বদন কমল। ললিত শ্রীঅঙ্গে পরি রত্ব অলঙ্কার। 
১১ 

(৫) নিরথি এমন রঃ নী প্রতীমা, 

বকুলের কুণ্টে বসি অমৃত উছলি সরল সৌন্দর্যে মাথা! কোমল মাধুরী, 
মনোহর কোকিলের বসন্ত কীর্তন | | কাদিবে মৈশরী ক্ষোভে মিশর-চক্ড্রিম] ৷ 

বিদায়ি সঙ্গীতে যবে ছড়ায়কাকলী; | গলাইবে “বস্কিমের” “আয়েযা” সুন্দরী। 
হেরি মধুমতী সন্ধ্যা লাবণ্য কানন। 

১ চারার বারতা 

হু % 

৩ 

1 

০৮ 

7: 
৭ 

(১২) 
(৬) প্রেয়সি ! 

চির সৌরত্িনী নব কোকনদ দামে, রযু্ন ম্লিকা মি বত হন 
পারার সুবর্ণের পঙ্কজিনী যৌবন মাঝারে । 

সরল বসন্তে যবে পুলকিত প্রাণে, বিনোদ পূর্ণিমা তুমি শারদ গগণে | 
চি ভ্রমর মুখ, গুজে অবিরল। অমৃতের রা রঃ গ্রান্তরে। 

১৩) 
() দেখ প্রিয়ে আজি নব বসন্ত উদয় 

মনোহর ময়ূরীর স্থকষ্ঠ মিলনে, কৃণ্রে কুষ্ধে ফুলে ফুলে উল্লাসে বিহরে 
“ষড়জ সংবাদিনী কেকা” মধুর নিক্বন। (১৪) 

(৮) বল নয়নের মণি, অঙ্কে র ভূষণ, 

কিন্ত মনোহরতর শ্রবণে আমার ; ' জিনি ফুল্প কিশলয়, পেষল অধরে, 

পূর্ণিমা নিশিতে বসি সুশৌধ শিখরে, | টুরি করি প্রণয়ের তরল চুদন । 
মোহাগে প্রেয়সী যবে বর্ষে অনিবার-_ 

। _ সন্মীত, কীপায়ে মরি স্থবিষ্ব অধরে 
,. খতুনাথ বস্তের সম্মানের তরে। 

2. 4 শ্রীহঃ--- 
১১ ১৯৯১ ১৯৯১১১৯৯৯৯১ 
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এ শি পর তাত পা 
শিট শিপ শীপাপিসপতত 

পৌষ ১২৮২। 
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জন্ ষট়ার্ট মিলের জীবনরৃত্ব।  '. 
।. পরিশিষ্ট। | 

( পুর্ব প্রকাঁশিতের পর ) 

আমেরিকার শ্বাপক্ষ্যে লেখনী চাঁলন! 

করার অবাবহিত ছুই বৎসর কাল মিল, 

যে থে বিষষে সিমগ্র ছিলেন, ভাঁহ! রাঁজনৈ- 

তিক নহে। এই সময় অষ্টিনের মৃত্যু হয়; 
এবং তদীয় মৃত্যুর পর তৎপ্রদত্ত ব্যবহার- 

বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশাবলী(১) প্রকাশিত 

হয়। অষ্টিনের স্ম.তি মিলের হৃদয়ের অতি 
প্রিয় বস্ত ছিল। সেই ম্মতির সপ্মাননার 

জন্য, মিল আষ্টিনের উপদেশাবলীর 
সমালে।চনা করিলেন। যতকাঁলে মিল, 

 বেস্থামপ্রণালীতে নব-্বীক্ষিত হন, তৎ- 

। কালে তিনি ব্যবহার-বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
, আলোচনায় অনেক সময়, অতিবাহিত 

করেন। সেই আলোচনার সময় এই 
৷ বিষয়ে স্তাহার মনে নেক নৃতন ভাবের 
আবিভাঁব হয়। এই সমালোচনা! উপ- 

লক্ষে তিনি সেই সকল নূতন ভাব সাধা 
। রণ সমক্ষে প্রদান করেন। 

কিন্তু এই ছুই বৎসরের তাহার প্রধান 

রচনা--সার উইলিয়ম্ হ্যামিপ্টন প্রণীত 
দর্শনের পূর্ণ সমালোচনা (২)। ১৮৬০ 

(1) 11. £08002815900218, 0 

ঘ0181070061009, ৃ 

(2) 10101709610 01 91 ঘা 11117 

[75177180705 1011090])1), 

| এবং ১৮ ৃ ষ্টাবে হ্যামিল্টনের দর্শন 

প্রচারিত হয় । মিল. শেষোক্ত বসরের 

শেষ ভাগে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাহার 

প্রথমে ইচ্ছা ছিল, উক্ত গ্রন্থের একটা 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মাত্র করিবেন। 

কিন্তু পরে দেখিলেন স্বতন্ত পুস্তকাঁকারে 

ইহার একটা জ্ুদীর্ঘ সমালোচনা না 
করিলে আর এই পুস্তকের প্রতি যথোঁচিত 

বাবহার করা হইবেনা। তাহার প্রথমে 

সংশয় উপস্থিত হইল এ কার্যে তীহার ]. 

হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা। কিন্তু 

অনেক বিবেচনার পর তাহার এই সংশয় 

অপনীত হইল ,.তিনি শ্বয়ংই এই 

কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইলেন। 

হ্যামিপ্টনের দর্শন পাঠে মিল নিতাস্ত 
হতাশ হন। হ্যামিণ্টনের সহিত তাহার 

কোন মনোমালিনা ছিল না; সুতরাং 

তিনি যে বিদ্দেষ বিশিষ্ট হইয়। তদীয় গ্রন্থের 

সমালোচনায় প্রবৃদ্ত হুইয়াঁছিলেন তাহা 

বোধ হয়না | বরং মানব জ্ঞানের “রিলে | 
টিভিটি* অর্থাৎ সাপেক্ষতা মতের 

জন্য বরং হ্যামিপ্টনের সহিত তাহার 

সহানুতৃতিই ছিল। কিন্তু হামিপ্টনের 

দর্শনশান্ত্র বিষয়ক উপদেশাবলী ও তৎ- 

-প্রপীত রীড়ের সমালোচন। পাঠ করায় 

মিলের দেই সহানুভূতি অনেক পরি 
পপ টস টে 0 ৮ পি পপ লা জিপ পা 



ডাসা 

| 'শৌষ ১২৮২। 

ছিল যে দর্শনশান্ত্রবিষয়ে হ্যামিপ্টনের 

( মতের সহিত: তীহার মতের সৌসাদৃশ্য 
আছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন যে নে 
বিশ্বাস নিতান্ত ভাস্ত। 

এই গময় ইউরোপ দুই দীর্শনিক সম্প্র- 
দায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প,দায় 

সহজ জ্ঞানের (১৯) পক্ষপাতী; অপর 

সম্প্রদায় ভূয়োদর্শন (২) সংযোগজ 

জ্ঞানের (৩) পক্ষপাতী । প্রথম সম্প্রদায়ের 

লোকের! তাহাদ্দিগের হৃদয়ের প্রিয় মত 

গুলিকে যুক্তি-নিরপেক্ষ ম্বভাবজ সত্য 

[1761659 1010) বলিয়। নির্দেশ করি- 

তেন; তাহাদিগের কর্তবা-জ্ঞান যাহ] 

ভাল বলিত, তাহাই তাহারা প্রকৃতি ও 

ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া মনে 

করিতেন তীহারা যুক্তির আদেশ 

৷ অপেক্ষা কর্তব্জ্ঞানের আদেশ অলজ্নীয় 

| বলিয়া! মনে করিতেন; স্ৃতরাং যুক্তি 
প্রদর্শন দ্বার তাহাদিগের কর্তব্যজ্ঞানের 

উপদেশের ভীস্তত। প্রদর্শন করিতে গেলে 
তাহারা খড়গহস্ত হইয়া উঠিতেন। 

মানবজাতির ব্যক্তিগত, জাতিগত ও 

লিঙ্গগত প্রভেদ যে অবস্থার প্রভেদে 

জন্িয়া! থাকে এ কথা তাহার! স্বীকার 

করেন 'না। তীহাদ্বিগের মতে মাঁনব- 

চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রক্কৃতিসিদ্ধ,অবস্থার ফল 

স্পা 

0) [আ19০0, 

(2) 
(9) 88001981010, 

100)9116000, 

জন য়া মিলের জীবনবৃত্ 
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শিথিল্লিত হইল। মিলের পূর্বে বিশ্বাস | 

নহেপ গ্রকৃতিসিদ্ধ স্থতরাং পরিবর্তাসহ। 
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কলহ ১৮৬ 

সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারক 

যেকোন ম্বংষ্কারের অনুষ্ঠান কর বন, 

বে কোন নতন বিষয়ের প্রস্তাব 

করিবেন) তাহাতেই এই সম্প্রদায়ের 

লোকের বাঁধা ও আপত্তি প্রাপ্ত হইবেন। 

তাছাদিগের মতে সমাজ, নীতি ও রাঁজ- 

নীতি বিষন়ে যে সকল সংস্কার বহুদিন 

হইতে চলিয়া আমিতেছে তাহা শ্বতঃ- 

প্রবৃত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃসিদ্ধ 

তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে । সুতরাং 
সে গুলির আবশ্যকতা বিষয়ে কোন 

গ্রমাণ চাহিলে তাহারা ক্রোধে জলির! 

উঠেন। ছুই একটা উদাহরণ দ্দিলেই 
পাঁঠকগণ বুকিতে গারিবেন। খ্রাথমত 

ঈশ্বর সর্ধশক্তিমান ও অনন্ত দয়ার 
আঁধাঁর-_এই সংস্কার অনেক দিন হইতে 

চলির। আসিতেছে । কেহ এই চিরন্ধঢ় 

স্কারের প্রতিবাদ করির! বলিলেন__ 

ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান ও অনন্ত দয়ার 
আঁধার হইবেন, তবে জগতে এত. কষ্ট, 

এত ছুঃখ, এত শোক তাপ দেখিতে 

পাওয়া যাঁয় কেন? ধীহার হৃদয় অনন্ত 
দয়ার ভাণ্ডার, তিনি কখন শক্তি থাকিতে 

পরের কষ্ট,ও পরের ছুঃখ দেখিতে 

পারেন না। সুতরাং তিনি খন পরের 

ছুঃখ অবলীলাক্রমে দেখিতেছেন, তখন 

হুয় তীহার শক্তি নাই) নয় দয়! নাই। 

এরূপ প্রতিবাদের. বিপক্ষে যুক্তি প্র- 
শন কর্পিতে অসমর্থ হইয়া এই অম্প্দা- 

য়ের লোকেরা গ্রতিপক্ষের উপর অকা- 

রণে বদ্ধপরিকর হইবেন চিট 



আমর! যখন কোন বস্তই অকর্তৃক 

দেখিতে পাই না, তখন এই প্রত্যক্ষ- 

পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অর্ক তাহ! 

বৌধ হয় ন1। বহুদিন হইতে এই 

রূপে এই জগতের জষ্ার করনা হইয়া 

আসিতেছে। কিন্তু যখন এইরূপে কল্পিত 

জগৎ-আষ্টার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উখিত 

হয়--যে আমরা যখন সকল কারণেরই 

কারণ দেখিতে গাই, তখন জগৎ” 

কারণেরও যে কারণ নাই এ কথা 

আমর! বলিছ্চে পারি না; কিন্তু জগ 

কারণেরও কারণ কল্পনা করিতে গেলে 

অনবস্থাপাত উপস্থিত হয়_-অর্থাৎ কারণ- 

গরম্পরার আনস্ত্য আঁসিয়। উপস্থিত হয়) 

হৃতরাং অনস্ত কারগ-পরম্পরার বন্গন। 

রূপ গুরূত্বের আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা! এই 

জগৎকেই শ্বয়ংস্য্ট বলিলে কল্পনার 

অনেক লাঘব হয়। এই সম্প্রদায়ের 
লোকেরা এরূপ প্রতিবাদের বিরুদ্ধে 

কিছুই বলিতে সমর্থ হইবেন না) অথচ 

প্রতিপক্ষের প্রতি পাষ্ু নাস্তিক প্রভৃতি 

গাঁিবর্ষণ করিবেন। ধর্মনীতি বিষয়ে 

যেরূপ, এইরূপ রাজনীতি ও সমাঁজনীতি 

বিষয়েও যুক্তির উপানকদিগের এই 
সম্পূদায়ের লোকের নিকট হইতে অনেক 

অকারণ আপত্তি সহ্য করিতে হয়। এই 
সকল অযৌক্তিক আপত্তি খণ্ডন করিতে 

স্কারকিগের অনেক সময় বৃথ| অতি- 

বাহিত হইয়। যায়। | 

দ্বিতীয় সম্পদায়ের লোকেরা, খবভাবজ' 
জ্ঞান মানেন না। ভাহাদিগের মতে 

জ্ঞান লইয়! মিষ্ট হয় ন|। 

প্রন্থত শিশুভে জিজ্ঞাসাবৃত্তি ও জ্ঞানধারণা | 

শক্তি থার্কোঁমাত । জগতের সমস্ত বস্তুই 

বাধ্যবেগে 

স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না, তাহার! জানের | 

অপরিবর্তনীয়তা ও 

করেন না। ভূয়োদর্শন 

জ্ঞানের আকর, তীহাদিগেয় জ্ঞান*্সতত 

পরিবর্তনশীল,এবং নিত্য-নংস্কার-সহ| যত 

দিন যায়, ততই ভূয়োদর্শনের পরিপুষ্টি ও 

সমস্ত মানব জ্ঞানেরই মূল ভূয়োদর্শন ও 
ংযোজন, শিশু ঘথন মাতৃগর্ত হইতে 

ভৃথিষ্ট হয়, তখন সে কোন স্বভাবজ 
সেই সদ্য- 

তাহার জানিতে ইচ্ছা হয়, সমস্ত বস্তু 
নে জানিতে চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টায় 
ভূয়োদর্শনে ক্রমে সমক্ত বস্বরই জ্ঞান 
তাহার উপলব্ধি হয়। এই সকল তূয়ো- 
দশনজাত জ্ঞানরাশ সংযে।জনী শক্তি দ্বার! 
এরূপ পরম্পরসন্থ্ধ হইয়া থাকে, যে 
একটার স্মরণে অপরগুলির স্মরণ অনি- 

আসিয়া গড়ে। যাহার 

ভত্রান্তৃতাও শ্বীকার 

'যাহাদিগের 

উৎকর্ষ সাধিত হয়। পঞ্চমবর্ধীয় বালকের 

তূয়োদর্শন অপেক্ষা তাহার অশীতিবর্ষ 
বয়ংক্রম কালের ভূয়োদর্শন প্রায়ই অধিক- 
তর পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়। 

থাকে। ব্যক্তিসধদ্ধে যেরূপ, জাতি ও 

মানব সাধারণ সন্বন্ধেও প্রায় তদ্দরপ| 

মানব জাতির শৈশবাস্থায়যে ভূ ভুয়োদর্শন 

ছিল, সাধারণতঃ এখনকার ভূয়োদশন 
তাহ! অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও উৎ- 

করষ-গ্রাপ্ত। সেই তূয়দর্শনের উৎকর্ষ ও 
পরিপুষ্টির সহিত মানবজ্ঞান ও মানব 

০০৯৯৯১১১১০১ 



মতেরও উৎকর্ষ ও ০ সাধন করা 

উচিত। “যাহা৷ ভাল বলিয়া চলিয়া আ- 

সিতেছে, তাহাই ভাল; সুতরাং তাহাই 

অনুনরণীয়--এ সম্প্রদায়ের লোকের! 
এ মতের নিতান্ত বিরোধী | ইহীঁদের 

মতে কলা যাহ। ভাল বলিয়া চলিয়। 

আসিয়াছে, অদ্যকাঁর ভূয়োদর্শনে হয়ত 

তাহা মন্দ বলিয়! প্রতীত হইতে পারে। 

সেইরূপ কল্য যাহা মন্দ বলিয়! প্রতীত 

হইয়াছিল; অব্যকার ভুয়োদর্শনে তাহা 
ভাল বলিয়া! প্রতীত হইতে পাঁরে। 

আুতরাং এরূপ স্তলে কল্যকার ভূযো- 

দর্শনের বশীভূত হইয়া আমরা 
অদ্যকার অধিকতর উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও 

পরিপুষ্ট ভূয়োদর্শনের অবমানন। করিতে 

পারি না। অদ্যকার ভূয়োদর্শনের সম্মা 

নন করিতে গেলেই--কি ধর্মনীতি, কি 

রাজনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই 

নিত্য সংস্কার ও নিত্য পরিবর্তঝের প্রনো 

জন। সেই জনাই এই সম্পদায়ের 
লোকেরা এন সংস্কারপ্রিয় | মিল, তদীয় 
পিতা এবং অধাঁপক্ বেন প্রভৃতি 

মহামহোঁপাধাঁয় পর্ডিতবর্গ এই সম্প্রদা- 

য়নের অন্তভূক্তি। 

সার উইলিয়ম্ হ্যাষিণ্টন ও জার্মান, 
দার্শনিকেরা প্রথম মম্প্ দায়ের অন্তভূক্তি। 
সার উইলিয়ম, হ্যাষিপ্টনের সাপেক্ষ জ্ঞান 

প্রচারিত হইলে, মিল ভাবিয়াছিলেন 
যে হামিল্টন এই ছই সম্প্রদায়ের 

ততকৃত রীডের সষাঁলোচন1 পাঠ করিয়! 

মিলের সে আশা দুরীকৃত হইল। 

দার্শনিক জগতে সার উইলিয়ম হ্যামি- 
প্টনের যেরূপ প্রতিপত্তি, স্তাহার রচনার 

যেরূপ মোহিনী শক্তি, তাহাতে মিল 
দেখিলেন ষে তত্প্রণীত দর্শনশান্ত্র অনা- 

ক্রান্ত থাকিলে, জগতের উন্নতি-শআোত 

অনেকদিনের জন্য রুদ্ধপ্রসর হইবে। তদীয় 

দর্শন “ন্বভাঁবজ্ঞ।ন” মতের দুর্গস্বরূপ | 

মিল দেখিলেন যে সেই ছুর্গ সমুলোৎপাটিত 

করিতে না পারিলে আর স্বভাবজাঁন 

মত তিরোহিত হইবে না। ভিনি 
দেখিলেন যে এই ছুই শ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের 
শুদ্ধ মণ্্র সাধারণমমক্ষে ধারণ করিলে 

পর্যাপ্ত হইবে না; এই ছুই অশ্প্রদারের 
মধ্যে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক উথাপিত 

করিতে হইবে। এই জন্য তিনিস্থির 

করিলেন ষে প্রথম সম্প্রদায়ের অধিনায়ক 

হ্যান্সিণ্টনের দর্শনের ভ্রমদকল তন্ন তন্ন 

করিয়। দেখাইয়। দ্িতে হইবে হ্যাথিল্টন | 

এক্ষণে দার্শনিক জগতে যে অগ্রতিদ্বন্দি 

যশপ্রাপ্ত হইতেছেন। তিনি যে সে অতুল 
যশের উপযুক্ত নন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে 

বুঝাইয়! দিতে হইবে । এই জন্যই তিনি 

হ্যামিপ্টনেয় বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ 

করিলেন । 

মিলের সমালোচন। প্রকাশিত হইল। 

অমনি চতুর্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 

তিনি হ্যামিন্ হইতেই নানা স্থল 

সংমোঁজক শৃঙ্খল শ্বরূপ হইবেন। কিন্ত" উদ্ধত করিয়! তাহাদিগের পরম্পবিরো- 

তৎপ্রদত্ত দার্শনিক বক্ততা নকল ও ধিতা “দেখাইয়া! দিলেন। তিনি যথাযথ 
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বন করিতেও বিনুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত | এই গুরুতর ভাঁর ভাহারই উপর সন্ত 
হন নাই, এবং হামিন্টনের প্রতি যে রি ছিল। কালে মিল তাহার ন্যায়দর্শনে । 
সম্মান প্রদর্শন করিতেও ক্রটা করেন নাই। | প্রগঠ কমটের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন) 

র শিল্ জানিতেন"ষে ' মি শা? রা তগন কম টের নাম ফাঁন্সেরও সর্বত্র শ্রুত ূ 
| যদি কৌন কৌন স্থলে হ্যািপটনের ভি | হয় নাই। মিল দীয় ন্যায়দর্শনে কমটের 
| অন্যায় আক্রমণ করি গুকন, উহার | নি! উপনে'করার পর হইতে, ইংলগের ৷ 

সপ 

| অংখ্য শিখ ও সুতিবাদকেরা অবপাই | চিন্তাধীল বাক্তিমান্রই কমটের গাঁঠক ও 

স্ততিবাদক হইয়া উঠিলেন। যৎকাঁলে 

মিল্ তীহার বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, 

তখন তিনি ইংলগ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
দিগেরও নিকট এতদূর অগরিচিত ছিলেন, 

যে তদীয় নামের উল্লেখেই তীহারা বিশ্মিত, 

হইয়াছিলেন | কিন্তু মিল যখন তাহার 

পুস্তকের ও তদুদাবিত মতাবলীর সমা- 

লোচনা করেন, তখন এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ 

পরিবর্তিত হইয়াছ্িল। এসময়ে তীহাঁর 

রঃ অল্প ও মূল্যে অতি নামান্য হ ইলেও, | নাম ইউরোপের প্রা সর্বত্র, এবং 

মিল, তীয় সংস্করণকালে ঘেই সকল | ভতুষ্টাবিত মতাঁবলী ইউরোপের প্রায় 
ভ্রম গ্রমাদের সংশোধন' করিয়া দিলেন। | অনেক স্থলেই পরিব্যাপ্ত হইয়! 
যাহা! হউক, সব দিক দেখিলে এই সমা- | পড়িরাভিল। কি শক্ত কি,মিত্র মকলেই 

লোচনায় অনেক কাঁধ হইয়াছিল বলিতে ; এক বাক্যে তীয় গভীর চিন্তাশীলতার 

হইবে। এই সমালোচনায় হ্যামিপ্টনের ; প্রশংলা না করিরা থাকিতে পারিলেন 

দর্শনের ছুূর্বলাংশসকল সাধারণ ষমক্ষে | না। ভিনি যে চিন্তাঁবিষয়ে উনবিংশ 

প্রদর্শিত হয়; দীর্শনিক জগতে তা- | শতাঁীর অধিনায়ক, তাহা সকলেই মুক্ত- 

হার অপ্রতিষ্বন্দি যশ উপযুক্ত সীমায় কে বলিতে লাগিলেন যে সকল মন 
নিবদ্ধ হয়) এবং দধারণ বিতর্কে পার্থ ও গভীর শিক্ষা ও বলবতী প্রবণতা দ্বারা 

মন সম্বন্ধে দার্শনিক মত সকলের রে প্রস্তুত হইয়া ছিল, সেই সকল 
অনিশ্চিততার মীমাংসা হইয়া যাঁছু। নই ভদীয় পা চিন্তা সকলের ধারণায় 

হ্যামিপ্টনের সমালোচন! দিপা সঙ্গম হইল। কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট মত গুলির 
করিয়া মিল অগষ্ট কমটের হতাধলীর সহিত তদীয় কতকগুলি দুষিত মতও 

রা [চনায় প্রবৃত্ত হন। নানা কারণে সর্ধত্র সম দরে গৃহীত হইতে লাগিল। 

৷ গেইশেই স্কুলে তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া 

দিবেন। বাস্তবিকও তাহাই ঘটল । মিলের 

সমালোচন। প্রচারিত হওয়ার অব্যবহিত 

পরেই হ্যামিন্টনের অসংখ্য শিষ্য ও 

স্ততিবাদকের! মিলের সমালোটনার গ্রাতি- 

ৰাঁদ করিয়। অসংখ্য প্রস্তাব লিখিলেন। 

তাহার! মিলের যে সকল ভ্রম প্রণাদ 

রি দিলেন, তাহ! সংখ্যার অতি অল্প 

বং মূল্যে অতি সাঁমান্য। কিন্ত সংখ্যার 

স্পা পাসসীাসপপপপপপীসপাসপাসপাপাসপপাপাসপাসপাপাা প্লিস ি্ি 

টি 
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অধিক কি ই ফ. শ্স ও ৪ ইউরোপের | 

অন্যান্য দেশের অরগাধারণ ধীশক্তিসম্পন 

ব্ক্িরাও 'কমটের সেই উৎকৃষ্ট মত 

গুলির সহিত তাহার দূধিত মত গুলির ও 

পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এইজন্য ইহ] 

প্রার্থনীর হইর! উঠিল মে কোন উপঘুক্ত 
লোক কম্টের দূষিত মত গুলি তদীয় উৎকৃষ্ট 

মত গুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ 

সমক্ষে ধারণ ক্বরেন। এই 

কাধ্যের ভার গ্রহ্রণে ইচ্ছুক ও সমর্থ, ফিল, 

ব্যতীত তৎকালে ইংলগ্ডে আর দ্বিতীয় 

ব্যক্তি ছিলেন না । এই জন্যই মিল্ এই 

গুরু ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধা 

হইলেন। তিনি “অগষ্ট কমট ও ভদীয় 
গরত্যক্ষবাদ'(১)এই নাম দিয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টর 

রিভিউয়ের উপধু্পরি ঢুই খণ্ডে ছুইটা 

স্থদীঘ প্রস্তাব লিখেন। এই প্রস্তাবদ্ধর 

পরে বন পুস্তকারে প্রকাশিত হয়। 

মিলের যে সকল রচনার বিষয় আমরা 
পুর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, ৯”৫৯ হই 

১৮৬৫ খষটাব পর্য্য্ত সময়ের মধ্যে সেই 

0) 
[30911115105, 

গুরুতর 

তৈ 

১ ০ 

৪8256 টিভি 010 

উন্ভা্ত গ্র্ম। 
. আঠসিজএল ৮৯ 

চন 

উত্ভাঁন্ত প্রেম গদ্য কাখ্য_- 

মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও ' শ্রীচন্্রশেখর 

জন্ বট য়াট মিলের জীবনবৃত। 

দেকীনদন সেন কর্তৃক গ্রকাশিত। 

সস 
পা | জা ক রা পপ ও ক ০৪৮৮-০4১৬- স৯+ জবাব বা 

রি 

শুল্িই তদীর গ্রেখনীর , ভান? ফল। 

এতদ্বাতীতও তিনি অনেক সাময়িক 

পত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ প্রস্তাব লিখিরা- 

ছিলেন; কিন্তু সেগুলি পৰিরক্ষণের অন্বুপ- 

যুক্ত বলিয়া তিনি সে গুলির 

গুনরমুদাঙ্কন করেন নাই। 

১৮৬৫ খুষ্টাব্বের প্রারস্তে মিল নিয়- 
শ্রেণীগ্য ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে তদীয় 

অর্থনীতি, ম্বাধীনত|। ও গ্রতিনিধি- 

শানন প্রণালী গ্রন্থত্রচ্রর সুলভ মুদ্রান্কন 

করেন। ইভাঁতে অর্থ সম্বন্ধে তাহাঁকে ৰ 

বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইল । 

তিনি ষৎসাগান্য লাভ রাখিয়] শুদ্ধ ব্যয়- 

মুল্যে তাহার পুস্তকগুলির মূল্য নিদ্ধীরণ | 

করিলেন। মুল্যের নিগ়্ীকরণে তাহার 

পুস্তক-বিক্রয়ের ঘংখা! অতিশয় বাড়িয়া 

গেল। কিন্তু মুল্যের নিম্মীকরণে আয় 

সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষতি হইল, এরূপ 

অধিক বিক্রয়েও তাহার পুরণ হইল ন]। 

তথীচ ঘে যৎসীমান্য ক্ষতিপূরণ হুইল, 
তাহীতেই তিনি আশাতীত সন্তোষ লাভ 

করিলেন। 

আর ৃ 

| 

ক্রমশঃ | 

কালা অনুবীক্ষণ যন্ধে মু্রিত 

পাকার সাপ 



পর্তিতবর গিজো বলেন * তুমি আমা- 

কে দেশের প্রতি বলঃ আঁমি তোঁমাঁকে 

তদেরশবাসীদিগের প্রকৃতি বলিব।» বস্তৃতঃ 

প্রত্যেক জার্তির ইতিহাস পর্যালোচন। 

করিলেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যাঁয়। আরব মরুময়,তথায় জীবিক] নির্ব্বাহ 

করা পরিশ্রম-সাধা, স্থতরাং অধিবাঁসিগণ 

শ্রম করিতে করিতে বল-বীর্যশালী ও 

তন্নিবন্ধন যুদ্ধবিগ্রহ-প্রির হইয়াছে। 

পক্ষান্তরে বঙদেশে' আহার প্রায় অনায়াস- 

লভ্য । এই কারণে অধিবাসিগণ কঠোর 

শ্রমে অপারগ ও বিলানী । আরবীয়গণ বীর 

ও উচ্চাভিলাষী, বঙ্গবাসিগণ কোমল ও 

ভোগী। ইহার ফল এক জাতির মধ্যে মহ- 

মদ, ওমার, আঁবুবেক্কার, ডেরার,আবসো- 

ফায়ান প্রভৃতি বীর প্রক্ষষের আবির্ভাব ॥ 

অপর জাতির মধ্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, 

চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, রাঁয়শেখর, ভারত- 

চন্ত্র, জীব গোস্বামী প্রভৃতি কবির জন্ম। 

যেমন আরবীয় পূর্বোক্ত বীরপুরুষগণ 

নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহেই কাল কর্তন করি- 

' য্লাছিলেন বলিলে অতুযুক্তি হয় না, সেই- 

রূপ বঙ্গীয় কবিগণ সুললিত গীত রচন। 

করিয়া আপনাদিগের ও জাতি সাধা- 

রণের কোমলতা! বর্ধন করিয়াছেন! 
বশ্ববাসিগণ প্রেমের দান । বাঁ 

লীর গহ দেখ, গ্রেম-পরিপূর্ণ ; /মাতা 

স্থান করিতেছে । 
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৮ 

পিত৷ ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী, পুত্র একত্র অব-. 
এরূপ দাম্পত্য প্রেমের 

পরাকা্ঠা আর কোন জাতীয় স্ত্রীলোক কোন 

[কালে দেখা তে পারে নাই । শ্বামী' ইহ- চিত্ত করিতেছেন । কখন বা হৃদয়ের বেগে 

“বিসজ্জন করিয়। 

ররর ঠা 

পৌষ ১২৮২। 

লোক ত্যাগ করিলে, সংসারের মু 
স্ুথে জলাঞ্জলি দিয়া, জীবিতেচ্ছা পরি- 

ত্যাগ করিয়া, জলন্ত বহ্িতে শয়ন করিয়া, 
অসহ্য ঘন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ 

করিয়া? বঙ্গীয় কামিনীর ন্যায় আর কোন্ 
জাতীয়রমণী দাম্পত্য প্রণয়ের পরাকাষ্টা 

দেখাইয়া"? 

বঙ্গের অধিকাংশ লোকই প্রেমিক; 
সুতরাং ভাবুক কবি। বাঙ্গালী রসিক । 

রসবোঁধ না থাকা বাঙ্গালীর গালি 

বিশেষ, স্থৃতরাং বাঙ্গালী কবি। বাক্ষালী 

ভাবুক, রসিক ও কবি। 

অধুনা বঙ্গবাসিগণ যত বিষয়ে খ্যাতি 

প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, তন্মধ্যে কবিত্ব 

সর্ধ প্রধান-স্থলাভিযিক্ত । বঞ্ধিম বাবু, হেম- 

বাবু, নবীন বাবু প্রড়ৃতির নাম সকলেই 
শ্রুত আছেন, উদ্তাপ্ত প্রেম লেখক 
একজন সেই দলভূত্ত হইলেন। ' চন্দ্রশেখর 

বাবু একজন গ্রাক্কৃত ভাবুক ও চিন্তাশীল। 

তাহার গ্রন্থে প্রণয়িণী-বিয়োগ-বিধুর- 
সহ্ৃদয় চিস্তাশাল ব্যক্তির হৃদয় চিত্রিত 

হইয়াছে । আমরা জানি চন্দ্র বাবু আপ- | 

নার হৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন। যদি; 
অন্য বিষয়ে তিনি এরূপ চিত্র আঁকিতে 

পারেন, তাহা হইলে আমরা তাহাকে 

প্রথম শ্রেণীর কবির মধ্যে গণনা করিতে 

,সম্কচিত হইব না। 
প্রণরিনি-বিয়োগ কাতর কবি কখন না 

প্রণয্িনীর মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়! নেত্রজল 
পাঁঠকগণকে বিগলিত- ৃ 

] 
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|. উন্মণ্ের ন্যায় জাহুবীতীর অথবা শ্মশান 

ভূমিতে ভ্রমণ করিতে গিয়৷ প্রিয়তমার 

| জন্য আক্ষেপ ছলে নানাবিধ ক্পনা 

[ও করবিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন | কখন 

বা বসন্ত কালীন প্রক্কৃতির শোভা সন্দ- 

শন করিতে করিতে সকল লৌনর্য্যের 

্সার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া নয়নজলে বক্ষঃ- 
স্থল ভিজাইতেছেন | কখন বা শয়ন- 

মন্দিরে গমন করিয়। প্রিরতমাকে না 

দেখিয়! বিষাদে অশেষ আঁপেক্ষ করি- 

তেছেন। 

প্রাণের ব্যবসায় নাঁমক প্রস্তাবটী 

বড় ভাবোভ্তেজক। নিম্ে তাহার 

একটা স্থল উদ্ধত হইল। 
«একদিন_তখন শরতের চাঁদ আকাশে 

হাসিতেছিল-_একদিন শেষ রাত্রে অক- 

স্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্বিল। একটি নিত 
বালিকার মুখ বড় সুন্দর লাগিল। 

। শেষ নিশায়,ম.ছু পবনে, জ্যোৎস্নাস্বোতঃ 
আিয়! সেই মুখের উপর পড়িয়াছিল-_- 

বড় সুন্দর লাগিল। 

ঘুরিয় ঘুরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়! সেই মুখ 
দেখিলাম--বড় সুন্দর লাগিল । আকাশের 

চখদকে দেখিলাম-_বড় সুন্দর লাগিল। 

চতুর্দিকে চাহিয়। দেখিলাম-_বংসাঁর বড় 

স্ম্দর লাঁগিল। বুকের ভিতর চাহিয়! 

দেখি সর্বনাশ ! আমার প্রাণ ঢুরিং 

উদ্ড সত €প্রম। 
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স্ন্দরীদিগকে জিজ্ঞাস করিলাম_তাহায 

হাঁসিয়। এ উহার গাঁয়ে গলিয়া পরিল। 

সমীরণকে জিজ্ঞাসা করিলাম--সমীরণ 

হায় ভায়। করিল। পরদিন সেই 

বালিকাকে জিজ্ঞামা করিলাল--বাঁলিক, 

মুখে কাপড়দিয়। হাসিয়া ঘরে হইতে 

পলাইয়া গেল। বুঝিলাম, ষেই চোর, 
নতুবা পলাইবে কেন ? 

স্থন্দরী বলিলেন “চোরকেই যদি 

চিনিলে, তৰে জিনিষ 'ফিরাইয়। চাঁহিলে 

কেন ?” 

নব বসন্ত ঘমাগমে একটা উৎরুষ্টভাব 
আছে, কবি বলিতেছেন “আমরা উভয়ে 

বৃক্ষের পত্র হইলাম ন! কেন? তাহ! হইলে 
উভয়ের ভাবে উভয়ে বিভোর 

হইয়া, পাতায় পাঁতী' লাগাইয়া! শাখায় 
শাখ! জড়াইয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।, 
একত্বের মহত্ব বর্ণন প্রভৃতি কএকটা 

স্বলে চন্ত্রবাবু উৎক্ষ্ট চিন্তাশীলতার 

পরিচয় দিয়াছেন । 

উদ্ভান্ত প্রেমের ভাষ| মধুর, স্ুললিত, 

কিন্ত শ্রম-গ্রন্থুত | স্বভাবে যে দৌন্দর্য্য 

থাকে ইহাতে তাহ নাই। লেখকের 

এই প্রথম স ভরসা করি কালে 

এই দোষ তিরোহিত হইবে। উত্ভান্ত 
রা স্থানে স্থানে ২।১ট। ধর্ম বিকদ্ধো 

খিয! যার পর নাই ক্ষুব্ধচিত্ত হই 

গিয়াছে । অনুসন্ধান করিলাম। চন্দ্র ধসছিএ ধর্ম নমুদয় উন্নতির মূল ও চরম 

দেবকে জিজ্ঞাসা করিলাল--চন্ত্রদেব 

হাসিয়া]! উঠিল। বৃক্ষ লতাকে জিজ্ঞাসা | ? 
করিলাম-_তাহার! মাথ! নাড়িল। কু 

উৎকর্ষ, সেই ধর্মমবিরোধী কথা শুনিলে 

কৈ নান্ছংখিত হয়? ভরসা করি চন্দ্র 

বাবু ভবিষাতে সতর্ক হইবেন। আমি 
উন 
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কোন [নিধি ররশন ন না | করিয়া তাহাকে 

একটী মোটা কথা বলি “যদি ধর্মনীতি 

লোঁকের মন হইতে তিরোহিত হয় তাহ! 

হইলে সমাজ কত দিন চলিতে পারে ?% 

চন্দ্র বাব ২1১ জন দার্শনিকের জীবন 

চরিত প্রদর্শন করিয়! বলিবেন, তাহাদের 

দ্বার সমাজের কোন অনিষ্ট হয় নাঁই, 

কিন্ত সকল লোকোরাইত ল্যাপ্লাম অথবা 

সেলীর ন্যা পণ্ডিত ও আত্মীভিমানী 

* সমালোচক এখানে « « ধর্মুনীতি ” শব 

নীতি (01077110) অর্থে প্রযুক্ত করিয়া- 

ছেন। লোকের ম্ন হইতে নীতির ভাব 

তিরোহিত হইলে, সমাজের বিশৃঙ্খল! 

ঘটে বটে; কিন্তু ধর্মের (101107 ) 

ভাব তিরোহিত হইলে, সমাজশৃঙ্খলার 

কোন বিঘু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম 
পরলোক সম্বন্ধে, নীতি ইহলোকের জন্য। 

সুতরাং ধর্মের অন্তর্ধানে 'ইহলোকের 

। কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। 

ূ স্থতরাং চন্দ্রশেখর বাবুর প্রতি সমালো- 

চক যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা 
নিতান্ত অন্যার হইয়াছে স। 

পতি বশীকরণ মঞ্জর-_-জীব্জন্থন্দর 
রায় প্রণীত। চাট মহর জ্ঞান বিকার ী 
যন্ত্রে মুদ্রিত। | 

সত্যভামার প্রতি পতি চি 
| সম্বন্ধে দ্রৌপদীর উপদেশ ছলে এই এ, 
লিখিত হইয়াছে। 

(কাব করেন। | তাহার অলীকতা প্র 

আধাদরশন। | 

অদ্যাবধি অস্মন্ধেশীয় অনেক স্বীলোক 
মন্ত্র তন্ত্র দ্বার স্বামীকে বশীভূত করিতে 

না হ্ 
১ 

পৌষ ৯ 
পল শঙ শত 

নহেন, যে ধর্মমভয় য় ব্যতীতও পাপ হইতে 
বিরত থাকিবে ।+ ৃ 

উপসংহার কালে আমরা চক্র বাবুকে 
উদ্ত স্ত প্রেমের ন্যায় আর ২।১ খানি 
উৎকষ্ গ্রন্থ লিখিয়। বঙ্গ ভাষার উন্নতি 
সাধন করিতে অনুরোধ করি । 

নং শীতক্চ দাস । 
কোন কার্যের কর রণে বা অকরণে | 

ঈশ্বর আনাদিগের প্রতি প্রীত বা কুপিত 
হইবেন,এইরূপ পারলৌকিক আশা বা ভয় 
প্রদর্শন না করিয়া যদি লোকদিগের ঘুক্তি 
শক্তি ও কর্তব্য বুদ্ধির রা করা 
যায়ঃ তাহা হইলেই লোকে কর্তব্যে নিরিত 
ও অকণ্তব্যে বিরত হইতে পারে । 

কোন্টি ভাল এবং কোন্টী অন্ন কার্ধ্য 
এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে) কিন্তু 
যেটা ভাল সেটী অবশ্য কর্তব্য এবং | 
যেটা মন্দ সেটী অবশ্য পরিবজ্জনীর-_ 
এ বিষয়ে নিরীশ্বর দেশেও কোন মত- 
ভেদ নাই। স্থুতরাং ধন্ম ভয় ব্যতীত 
লোকে .কর্তব্যের অনুসরণ করিবে ন| 
সমালোচকের এরূপ আশঙ্কা সম্পূর্ণ 
সির স| 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।। 
পূর্বক সচ্চরিত্রতা ও বিনয় যে স্ত্রীদিগের 
পতি বশীকরণের এক মাত্র উপায় ব্রজ- 

হন্দর বাবু তাহা সুন্দর রূপে বর্ণন 

ক্বরিয়াছেন। গ্রন্থ খানি প্রকৃত কার্য 

|) শহে।! গ্রন্থকারের তাহ। উদ্দেশ্য ও নহে। 

-এএখানি যার পর নাই সরল ভাষায় বির- 
চিত, সুতরাং নীরক্ষর স্ত্রীলোকদ্িগের 

দর্শন সহজেই বোধগম্য ₹ হইতে পারে। 



| 'মঘ [৯ | 

পদার্থ সকলের পরস্পর রাসায়নিক 

ক্রিয়া সমুছের সম্যক. অনুধাবনেই বত 
মর্মে শতাব্বীতে শ্রম-শিল্পের এত উন্নতি 

হইয়াছে। এই সকল উন্নতির মধ্যে 

প্রধান ২ কয়েকটার উল্লেখ করা৷ যাঁই- 

তেছে। 
বিট-শর্করা। ১৭৪৭ খ্ঃঅকে মাগ্রার্চ 

সাহেব বিট -মূলে শর্করার অস্তিত্ব আবি- 
ফার করেন। কিন্তু এই আবিষ্কারের 

গুরুত্ব সহসা সকলে অনুভব করিতে 

এই উপায়ে শর্করা উৎপাদন করিয়! 

ব্যবসায় করিবার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
এই উদ্যোগ সফল হইতে আরও, বিংশতি 

বৎমর লাগিয়াছিল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ 

[ রসায়ন-বেত্। ও ফরাসি দেশীয় তাৎকা 

লিক মন্ত্রী চ্যাপটাঁল ইহার বিশেষ উৎ- 
সাহ প্রদান করেন। কিন্তু তথাপি ও 

অপ্প সংখ্যক শিল্পাগারই ছিল এবং বৎ- 

সরে দেড় কোটী পাউণ্ডের,অধিক শর্কর 

উৎপাদিত হইতনা। অধুন! 'ইযুরোপে 

এক শত পঞ্চাশ কোটা পাউও্ড বিট, 

| শর্করা উৎপাদন করিতেছে। 

গন্ধকশ্দ্রাবক। ৃষ্টীয় নবম শতা- 

রসায়ন- টপ প্রভাবে নানান উন্নতি। | 
নিল চিনির এপাশ 

রমারন-বিজ্ঞা প্রভাবে নি র উন্নতি। | 

|| পারে নাই। অর্দ শতাব্দী পরে আর্চার্ড 

তখন পর্যান্ত শর্করা উৎপাদনের জন্য. 

| অন্যান আট শত শিল্পাগার বৎসর বদর ; 

শি আন ৮৬ পপ ৮৬, 

৪৩৯ 
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ব্বীতে বর্যাজেস (13017%93 ) হিরাকস্ 

(07001) 51010] ) চুয়াইয়। গ গন্ধক দ্রাবক 

প্রস্তুত করেন! তৎপরে মগ্ডদশ শতাব্দী 
পর্যযস্ত এই প্রণালীই চলিয়া আসিয়। 
ছিল। লিফিভার ও লিমরি গন্ধক ও 
সোর৷ মিশ্রিত করিয়া! উহা! হইতে গন্ধক- 

দ্রাবক প্রস্তত করেন। বদি ও এত 

পুর্ধে এই দ্রাবকের গুণ ও উৎপাদন 

প্রণালী সকলে অবগত ছিল তথাপি কি 

কিরাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ইহাঁর উৎপত্তি 

হইত তাহা কেহ জানিত না| এবং 
১৭৭৪ খৃঃ অন্দে যখন সীসের বাক্স করিয়া 
প্রস্তুত করণ প্রণালীর আবিষ্কার হইল | 

তখন হইতেই ইহার উন্নতি এবং তখন ৷ 

হইতেই ইহার ব্যবহারের আধিক্য ও ; 
বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই নূতন প্রথা- 
লীতে প্রস্তুত করণের ব্যয় লাঘব বশতঃ 
মূল্যের যথেষ্ট হাঁস হয়। ডুমাস, বলেন 
যে “গন্ধক-দ্রাবক সকল শিল্পের অপরি-। 

হাধ্য উপকরণ এবং যে দিন হইতে 

মূ এ হাস বশতঃ ইহার ব্যবহারের 

আধিবটু হইয়াছে দেই দ্দিন হঈতে অনেক 

তন ৃন শিল্পের আবির্ভাব হইতেছে ।”” 

উফদফরস, | যাহার প্রকৃতি নিয় 

অর্মরিধার জন্য কত উন্মত্ত কণ্পনাই 

করিত হইল € নেই ফস্ফরস, র্ 



॥ আমাদের প্রাত্যহিক গৃহ সামন্্ী মধ্যে 

পরিগণিত হইয়াছে । ১৬৬৭ খৃঃ অবে 
্রাণ্ট ইহার পুনরাবিষ্ধি যা করেনকিন্তু বহু 
দিন পর্য্স্ত রাসায়নিকের ইহ প্রাপ্ত হই- 

বার কোন উপায় নিরূপণ করিতে পারেন 

নাই এবং এই ছুপ্পপ্যতা নিবন্ধন ইহা 
সবর্ণাপেক্ষাও বহুমূল্য ছিল এবং কেবল 

পরীক্ষণাগার (1%১019807য ) সকলে 

অদ্ভূত বস্ত বলিয় রক্ষিত হইত। এক্ষণে 

ইহা! এত স্বপ্প-মূল্য ' হইয়াছে যে ভিক্ষা, 

| জীবীও ইহার ব্যবহারে বক্ষম। ইহার 
॥ প্রভাবে নকল বাটা হুইতেই চক্মকির 

বাক্স তিরোছিত হইয়াছে। বাস্তবিক 

যে রসায়নবিদ অবস্থান্তরিত করিয়। 

ইহার অনিষ্টকর কার্য সকল তিরোহিত ও 

ইহাঁর দীপক গুণ রক্ষণ করিয়া মানবের 

ব্যবহারোপযোগী করিয়াছেন, তাহার 

নিকট সমাজ যেকি পরিমাণে খণী তাহা 

বলিয় উঠা যায় না। 
সোডা*ভম্ম €(08719008$9 0£ 3009 

01 30088810) | এক্ষণে যে উপায়ে লবণ 

হইতে সোঁডা-তন্ম নির্মিত হয় অষ্টাদশ 

শতাবীর শেব ভাগে লেবল্যাঞ্ধ তাহার 
আবিষ্ষার করেন। এই সোড়া বহুকাল 

হইতে কাচ ও সাবান প্রত্তত করিবার 

জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পূর্বে 
ডিক উদ্টিদের ভন্ম হইতে প্রস্র্তী হইত। 
এবং স্পেনের সমুন্রতীর হইতেই"৫/4 

এই দমকল উদ্ভিদ আনীত হইত |' হ্ং মাং 

শিল্পের অত্যন্ত অন্থৃবিধা হইত। পরে 

যখন নেপেলিয়ন ঘোড়া প্রত্তত করণের 
০ "দস আপ পপকসপপ ও 

 স্প্ষপ্্মুপ্প কক 

র্ 

শা - স্পা শিপন ও শিশসীশিসশিক পপি তত ৩ প 

৪৩২ | জা্যদর্শন দি ১২৮২। া 
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উৎকৃষ্ট গ্রগালী আবিষ্কারের জন্য: ও 

দিতে উদাত হইলেন তখন লেব্ল্যান্ক 

নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়। পুরস্কার 
লাভ করিলেন। 

শুক্লুকারক রণ ( (31670101000 1)0দ 067) । 

কাপড়ে ফৌগ প্রকার রঙ্ থাকিলে ভাগ 
উঠাইবার জন্য ইছা ব্যবহৃত হয়। সোডা, 

তম্ম প্রস্তুত কারবার সমর গন্ধক দ্রাবক ও 

নবণ সং যোগে গন্ধক দ্রাবকের দেড় গুণ 

হাইডৌক্লোরিক এসিড. উৎপন্ন হয়। 
পূর্ব্বে ইহাঁর উপকারি-্চা জানা ছিল না 

বলিয়া! কেহ ইহা রক্ষা করিবার চেষ্টা 

করিত ন1 পরন্ত ইহা বাপ্পাঁকারে উড়িয়া 

গিরা ভূবাধুর মহিত মিশ্রিভ হইত এবং 
পার্খবর্তী উদ্ভিদ, সকলের সমূহ অনিষ্ট 
করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহা রক্ষিত হইয়] 

থাকে এবং ইহা হইতেই . শুরীকারক 
রণ প্রস্তুত হয়। 

গ্যাসানোক। ১৬৬৪ থুঃ অব্ডে ডাক্তার 

ক্লেটন জানিতে পারিলেন যে উত্তাপ 

দ্বারা পাখুরিয়া কয়লা! হইতে দীপ্য, 

আলোঁক প্রদারী গাস পাওয়! যায় 

এবং এই গ্যাস সংগ্রহ করাও সহজ। 
এক শত বৎসর পরে এই আবিষি যা 

লর্ড ডন্ডোনান্ড দ্বারা কার্ষ্যে পরিণত 

হয়। তিনি চতুর্দিকে আবৃত কয়লার 
র্ এ চুনরী নিম্মাণ করিয়া নল মংযোগে তছুভুত 

গ্যান সংগ্রহ করেন এবং জালাইয়া 

দেখেন। ফলতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে আলো- 

কৈর জন্য ইহার ব্যবহার হইতে আরও 
অনেক দিন লাগিয়াছিল। ৯৮১২ ধূঃ 
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নে 'লগুন নগরের রাজপথ মকল প্রথম 

গাস দ্বারা আলোকিত হয়। পারিস 

নগর ১৮১৯ খুঃ অবে এবং তত্পরে ক্রমে 

ক্রমে পৃথিবীস্থ অনান্য প্রধান প্রধান 

নগর সকল এই আলোকের স্বিধা 

প্রাপ্ত হয়। গ্যাস প্রস্তত করিবার সময় 

কয়লা হইতে আল.কাতর! প্রভৃতি আরও 

প্রতকগুলি বস্তর উৎপত্তি হয়। 

দর্পণ প্রস্ততি করণ। সচরাচর কাচে 

 পারদ-স্তর লেপন করিয়াই দর্পণ প্রস্তত 

হইয়া থাকে । কিন্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার 

গ্রভাবে কাঁচে রৌপ্যস্তর সংযোগ করিবার 

এক সহজ উপায় উদ্ভূত হইয়াছে। যদি এই 

উপাঁয় অধিকতর প্রচলিত হয় তাঁহ! হইলে 

কত লোক যে পারদ-বাষ্পের সাংঘাতিক, 

ফল হুইতে মুক্তি লাভ করিবে তাহা বলা! 

ধায় না। ৰা 

ফটোগ্রাফি । রসায়ন-বিদ্য। গগ্রভাবে 

শিল্পোন্নতির এই একটা অসাধারণ উদা- 

হরণ। ফটোগ্রাফির মৌলিক অর্থ “আলোক” 

লিখন” । আলোকই ইহার প্রধান উপ- 

করণ, এবং দুইটী রাসায়নিক-ক্রির! গুণ 

ইহার সহায় । একটা ক্রিয়া! এই যে আলোক 

সংযোগে রৌপা-লবণ (ক্লোরাইড্ ক্রোমাইড 

বাঁ আইওডাঈড অব. সিলবর ) কৃষ্তবণ 

হইয়] ঘাঁয় ; আন্য ক্রিয়া! এই যে অকু্ফী: 

কৃত অর্থাৎ আলোক-অনীক্রান্ত রৌপ্য- 

1৪ লবণ সোঁড়িক হাইপৌষল ফাইট.সং রা 

গ্াফের বিশেষ উন্নতি করেন। গার, 

টির দ্বারা গিট ট কব তাম্র ফলক | 

আঁইওডিন বাঁঞ্পে নিমজ্জিত করেন এত- 

দ্বার রৌপ্য ও আইওডিনের মিশ্রণে | 

আইওডাঁইড. অবংসিলবৰ উক্ত তাত্্র ফল 

কের উপর নিহিত হইল। এবং ইহাই 

ভিনি ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য ব্যবহার 

করেন। ফটোগ্রাফ তুলিতে হইলে উক্ত 

তাত ফলক একটা অন্ধকার বাক্সর 

(0%0)012, 0050) মধ্যে রাখিতে হয়। 

সেই বাক্স এরূপে নির্মিত যে যে বস্তর 

ফটোগ্রাফ লইতে হইবে সেই বস্ত হইতে 

প্রতিফলিত কিরণ গুলি বাক্সর মধ্যে 

প্রবেশ করতঃ পূর্বোক্ত তানতরফলকৌপরিস্থ 

আইওডাইভ. অব্ গিল্বরস্তরে পতিত 

হইয়া উক্ত বস্ত্র প্রতিক্কৃতি উত্পাদন 

করিৰে এবং পূর্ব কথিত রাসায়নিক 

ক্রিয়ার গুণে কিরণপণ্তন স্থান সকল 

কুষ্ীভৃত হইবে স্তরাং প্রতিক্কতি ও 

টিফিত হইবে। তৎপরে উত্ত তা" 

ফলক সোঁডিক হাইপোসালফাইডে 

নিমজ্জিত করিলে অকুষ্ণীভূত স্তর কল 

দ্রব হইয়। যাইবে। সুতরাং কেবল 

চিহিনব প্রতিক্কতিই তামুফলকে বর্তমান 

রহিবে । 

এন্টি কাঁচ ও কাগজেও ফটোখ্াফ 

পস্তত হইয়। থাকে । আর পুর্কোন্ত' : 

্রশ্মীলীতেও অনেক উন্নতি হঈয়াছে। 

উঠার কৌন আকম্মিক উপারে জাণি
তে 

দ্রব হইয়া যায়। প্যারিসের ৷ ডগার' রে যে সোঁডিক 
হাইপোসালফাইডে 

, (108097:9) ও লগ্ুনের ট্যালবট ফটো. রা নিমজ্জিত করিবার পুর্বে পারদ'বাপ্পে ৃ 

মিমি চা রি টি 
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স্বামী ও বিষদ হয় । সে যাহ! হউক ফটো- 

গ্রাফের মূল সন্কেত পুর্ধে বল! হইয়াছে। 

ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিবার প্রণালী 

এক্ষণে এত উৎকর্ষ লাভ “করিয়াছে যে 

দোলায়মান তরঙ্গ, দ্রুতগতি রেলওয়ের 

গাঁড়ি, নক্ষত্রপাত প্রভৃতি মুকূর্তস্থাযী দৃশা 

সকলও ইহাতে অষ্থিত হইতে পারে । 

ফলত: ইহা! দ্বারা চন্দ্রের কল] সকল, 

হুর্যযগ্রহণের সময় হৃর্যালোকস্থ অগ্রিময় 

উচ্চস্তান সকল প্রড়তি অনেক দুশ্য 

বৈজ্ঞানিক অভিগ্রায়ে অস্কিত ইয়া 
থাকে | এইরূপে বিজ্ঞানই ইহার শ্রষ্ঠা 
হইয়! বিজ্ঞানই ইহ! দ্বারা উপকৃত ও 

বর্দিত হইতেছে । 

আলোঁক-বিশ্লেষণঘন্ত্র (1১70781) 

8021515 ) বেলওয়াঁরি কাঁচের ভিতর দিয়] 

দেখিলে রাষধনুকের মত নানাবর্ণ দে- 

থিতে পাঁওয়1 যাঁয় ইহ! ঘোঁধ হয় সকলেই 

প্রত্যক্ষ করিয়! থাকিবেন। ইহার কারণ 

লাল, সবুজ এবং গোলাপী প্রড্ৃতি বর্ণের 

কিরণ সকলের সামগীস্যে ৃর্য্য-কিরণের 

শুত্রত্ব উৎপাদিত হয়। বেলওয়ারি 
কাচের ভিতর দিয় যাইবার সময় সেই 

কিরণ গুলি বিপ্রিষ্ট হইয়] যায় । আলোক- 

বিশ্লেধণ যন্ত্র বার এই খিষ্লিষ্ট কিরণ গুলি 

দেখিলে গোলাপী, নীল ঈষৎ নীল, সরু, 
গীত, ঈষৎ পীত এবং লোহিত/ এ এই 

কয়েকটা বর্ণ ক্রমান্বয়ে দেখিতে (পাওয়া 
যায়। কিন্তু ইহাঁও দেখা যায় যে রহ 
সকল বণে'র মধ্যে স্থানে স্থানে একটা, 

। একটী কাল রেখ! বিদ্যমান থাকে | 
রি ্রাপপপপা ৪ 

নক্ষত্র, সুর্যা প্রভৃতি প্রাক্কৃতিক 

কের প্রতিকৃতিতে ( 31090%ণ01) এই 

রেখা গুলি কাঁলই হইয়া থাকে। 

কিন্ত তড়িতালোকে ও রঙ্গিল আলোকে 

(অর্থাৎ অগ্রিশিখায় কোন রাসায়- 

নিক জার বাম্পীভাবে যে আলো'ক 

রঙ্গিল মৈখায়) এই রেখাঁগুলি উজল 
দেখায় । এই রেখাগুলি হইত্তেই 

এই যস্্রের কার্ধাকারিতা। পরীক্ষা 

করিয়া! জানা গিয়াছে যে বস্তভেদে & 

উজল রেখা গুলির বর্ণ, সংখ্যা ও অবস্থান 

নিভিন্ন হইয়া থাকে। সোডিয়ম-সম্তত 
রঙ্গিল আলোকের যন্তুস্থিত প্রতিকৃতিতে 

একটা উজল পীতবর্ণ রেখ! একটা নির্দিষ্ট 

স্থান অধিকাঁর করে, আবার পোটাশিয়মের 

আলোক-গ্রতিক্তি তে ছুইটী উজল রেখা 

ছুই নির্দি& স্থানে অবস্থিত থাকে | এই- 

রূপে এই রেখাগুলির দ্বারা আমর কোন 

বস্তর সত্তা বা অনন্ত! জানিতে পারি। 

বস্ত যত অল্প পরিমাণই হউকনা] কেন 

এই যন্ত্রের ক্ষমত]| অতিক্রম করিবার সাধ্য 
নাই। এক গ্রেণের সহত্র ২ তাগ ব্য 

থকিলে ও ইহা দ্বার! নির্ঠীত হইতে 

পারে। | 

্র্ধয-কিরণ-প্রতিক্তিতে (90181 ৪9])6০- 

€৮হা0) যে রেখাগুলি কাল হয় ভাহার 

কারণ স্বতন্ত্। যখন কোন মিশ্রবণ” আশ 

রা লোক-যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক না 

কোন.বাশ্পের ভিতর দিয়! দেখ! য় 

জেই বাপ্প বা উহা যাহা হইতে উৎপন্ধ 
হইয়াছে সেই দ্রবা, প্রজলিত অবস্থায় 



যে ত্বক কিরণ বিকীরণ করে? এঁ সকল 

কিরণের গমনে উক্ত বাম্প বাধ। প্রদান 

করে। সোভিয়ন, .আলোকেঃ যে 

স্থলে উজল পীত বর্ণ রেখা দেখা যায়ঃ 

ঠিক সেই স্থলে হৃর্্যকিরণে কাল 
রেখ! দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য 

| এই অনুমান হয় কূর্ধয সোডিয়ম-বাম্পে 

[বেষ্টিত ।॥ এইরূপে হুর্যাঃ নক্ষত্র গ্রভ়ৃতিতে 

আমাদের পৃথিবীস্ক প্রায় সকল রাসায়- 

নিক বস্রই দনত্বা আবিষ্কৃত হই- 

য়াছে। ফলতঃ এই যন্্ব আবিষ্কারের 

পূর্বে কে তাবিয়াছিল যে কালে ক্ষুদ্র 

মনুষ্য এই পৃথিবীতে থাকিয়া! লক্ষ লক্ষ 
যোজন দূরবর্তী নক্ষত্র গণের 'রাসা়নিক 
উপকরণ সকল নির্ণয় করিছ্ছে সমর্থ হইবে । 

সূধ্য গ্রহণের সময় চন্দ্রের চতুঃপার্খে 

আলোকময় পর্ধতের নায় দৃশ্য দেখা 

যায় এই ঘন্্ দ্বার! তাহার প্রকৃতি নিণীত 
হইয়াছে | লক্ইয্ারের পরীক্ষায় উহ গ্রজ- 

লিত বাঞ্-প্তপ ভিন্ন আর কিছুই নয! 

নূ্য্য এই বাশ পদ্বারা বেষ্টিত। ইহার 
অধিকাংশই উদজান এবং ইহার গভী 

রতা অন্যান 4৭০০ মাইল । এতস্তিন্ন 

চিকিৎসা-শান্ত্েত এই যষ্থের বিশেষ 

উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। যথা প্রক্কত এবং 

বিকৃত রক্তের পরীক্ষা, মন্রে আলবুমেনের 

|| সত্ব নির্ণয় করণ ইতাদি। ফলতঃ 

এত বহুফল--প্রহ্থ যন্ত্র যে ব্যক্তি ঘযে। 
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অনর্খরত্ব। বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্থীয 

এই সকল উন্নতির বিষয় বলিয়! পরিশেষে 
বর্তমান সময়ের আবিষ্কৃত একটা মহত 
তত্বের সংক্ষেপে উল্লেখ করা বোঁধ হয 

নিতান্ত অগ্রাষঙ্গিক ভইঈবেন। এই 
মহৎ তত্ব-অনশ্বরত্ব। জগতে কিছুরই ; 

বিনাশ নাই। একটা বস্ত দগ্ধ হইয়া! 
ভম্মীবশেষ হইল! অপর একটী বস্ত 

উত্তাপে বাদ্পীভূত হইল। বোধ হইল র 

যেন তাহাদের আর কিছুই থাঁকিলন|। কিন্ত 
তাহার ইন্দ্রিয়াতীত সুক্মতম একটা পর-' 

মাঁণু ও নষ্ট হইল নাঁ। কেবল রূপান্ত 

রিত হইয়া অবস্থিত রহিল। এইরূপে 

দেখা যায় যে পদার্থের বিনাশ নাই। 
শুদ্ধ পদার্থ কেন বলের ও বিনাশ নাই। 

কামাঁন 'হইতে একটা গোল! বেগে গিয়া 
পর্ধতে নিহিত হইল বোধ হইল যেন 

তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত বেগ উপশমিত 

হইল কিন্তু বাস্তবিক ৫ বেগ কেবল 
রূপান্তরিত হইল, রূপান্তরিত হুইয়া' পতন 

স্থানের সমস্ত অণুকে দ্রুতবেগে কম্পিত 

করিতে লাগিল এবং তাহার ফল স্বরূপ 

সেই স্কান উত্তপ্ত হইল। তাড়িত, শ্মায়ব, 
রাপায়নিক প্রভৃতি বল ও এইরূপ । মানব 

ইহাদের"স্ক্জনেও যেরূপ অক্ষম এ 

গর ॥ আমরা এতক্ষণ কেবল রী ও, 
০০ সপ পা পপ সস 
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[ রসায়ন-বিজ্ঞানের উন্নতির বিষয়ই বলি- 
লাম। এক্ষণে একবার সাধারণ উন্নতির 

বিষয় অতি সংক্ষেপে পর্যযালোচনা করা 

| যাউক | "নাদিম অবস্থায় মনুষ্য ও পশুতে 

বড় অধিক 'গ্রভেদ ছিল না । আহার, শয়ন 

আশ্রয় গ্রভৃতি পশু-সাধারণ অভাব সকল 
পুরণ করিতেই মন্থষোর সমস্ত শ্রম ও সময় 
ব্যয়িত হইত। পরে যখন মনুষ্য সমাজবদ্ধ 

হইল) একের অভাব কল অন্যের শ্রমে 
পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন মানব বুদ্ধি ও 

মানসিক বৃত্তি সকলের পরিচা- 

লনে অবসর পাইল। এই বুদ্ধি- 
গরিচালনে অপরিহার্ধ্য অভাব সকল 

পুরণ করিবার সহজ উপায় উদ্ভাবিত 

হইতে লাগিল, স্থতপাং অবসর ও বাড়িল 

বুদ্ধি ও মনের অধিক চালনা হইতে 

লাগিল তখন পশু-সাঁধারণ পরিশ্রমে মান- 

বের আর আস্থা রহিল না। কোন 

কোন দেশে ধ সকল পরিএমের ভাঁর 

জিত বা ক্রীত দাস দিগের “হস্তে অর্পিত 

হইল। এই সকল দেশের মার্জিত-বুদ্ধি 
লোকের! মনে করিতেন যে তীহীরা উক্ত 

দাম সকল হইতে খ্বতন্ত্র ও উচ্চতর জীব, 

এবং কাধ্যত; তাহাদিগকে পণ্ড শ্রেণী 

1 মধ্যেই পরিগণিত করিলেন * 1. নীতি- 

মবন্ধে ইহার কর্তব্যাকর্তব্য এ স্থলে বব 
চনা করিবার প্রয়োজন নাই। ক 

এত গুলি লোকের বুদ্ধি বৃত্তির ধহায্য 

ইইতে বঞ্চিত হইয়। সমাজ যে কত্ত 

হইল ইহা বল! বাহুলা। 
সে যাহা হউক বুদ্ধির চালনায় ও 

প্রকুতির পর্যালোচনায় ঘখন মনুষ্য 

দেখিল ষে প্রাকৃতিক বল সকল ও মান- 

বের বানুহীরোগযোগী কর] যায় তখন 

প্রাকৃতিক বল করায়ত্ করিয়| শ্রম-লাঁঘৰ 

করিবার জন্য অত্যপ্ত চেষ্টা হইল, এবং 
পরম্পরের সাহাঁষ্যে এই যত্ধু অধিক 

মফল হইতে লাঁগিল। হোরেস, ম্যান 
বলেন “যে যদি দশ জন শিক্ষিত লোকের 

মধ্যে এক জনের কোন নৃতন আবিষি-যা 
করা সন্তব হয় তাহা হইলে এক শত 

শিক্ষিত লোকের মধ্যে বে দশ জন অপেক্ষা 

অধিক এরূপ লোক হওয়া সম্তব তাহাতে | 

আর সন্দেহ নাই। কারণ মানদসিক 
শক্তি অগ্রির ন্যায়। এক খণ্ড কাষ্ঠি। 

হয়ত জ্বলিবে না; দশ খণ্ড একত্র কর 

সুন্দর জলিবে, আবার এক :শত খণ্ড । 

একত্র কর দশ খণ্ড কাষ্ঠে যে উত্তাপ 
উড্ভৃত হইয়াছিল তাহার পঞ্চাশ গুণ 
উত্তাগ উদ্ভূত হইবে ।” 
এই রূপে এই মকল আবিষ্ি,য়া হইতে, 

শিল্পের উন্নতি) শিল্পের উন্নতি হইতে 

অর্থ, অর্থ হইতে মূল ধন এবং মূল ধন, 
হইতে সমাজের উন্নতি ক্রমে ক্রমে 

সাধিত হইয়াছে । এইরূপে আমর! দেখি- 

তেছি যে উন্নতির পর উন্নতি যেন স্তরে 
সাপ] 

টা স্তরে গ্রধিত হইতেছে এবং ক্রমাগত; 

£ দাসদিগের আত্মা আছে বলিয়া হই ইূতে থাকিবে । কেহ ২ বলেন সংসারে 

গীকের! বিশ্বাম করিতেন না। উন্নতি নাই নকলই কেবল চক্রের ন্যায় 
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পরিশিষ্ট । 

আরর্ন করে। এক অবস্থা হই 

পরিবর্তিত হইতে হইতে আবাঁর সে 

অবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু এই মতান্ধ 

5) 

১ 
2 

বায়ী সংসারে আমরা! কিছুই দেখিন|। | 

ভূতত্ব বিদ্যার প্রভাবে আমরা দেখিতেছি 

ঘে যে পৃথিবীতে আমর! বাদ করি সেই 
পৃথিবী ও ক্রমে ২ উৎকর্ষলাভ করিতেছে। 

পুষ্পবিহীন বৃক্ষের পর সপুষ্স বৃক্ষ, মহৎ" 

স্যের পর সরীস্থপ, অরীস্থপের পর স্তন্য- 

পায়ী পণ্ড এইরূপ ক্রমেই উচ্চতর জীবের 
আঁবিত্ঞাব হইতে হইতে সর্বশেষে মন্তুষ্যের 

আবির্ভাব হইয়াছে । এবং পৃথিবী ও 

উদ্ভিদ শুনা মরুভূমির ন্যার অবস্থা হইতে 

ভ্রম-আবিভূতি জীবগণের বানোপযোগী 
হইবার জন্য উৎকর্ষ লাভ করিতে করিতে 

শেষে মানব বাসোপযোগী এই স্তুরম্য 

অবস্থার উপনীত হইয়াছে । আবার 

দর্বশেষে আবিভূতি মানবের আদিম 
অবস্থার সহিত এক্ষণকাঁর অবস্থা তুলনা 

করিলে অধুনাঁতন মনুষ্য আদিম মনুষ্য 
হইতে উচ্চতর জীব বলিয়াই প্রতীত 

হইবে। বস্ততঃ আদিম অবস্থার প্রক্ৃতি- 

উপাসনার সহিত এক্ষণকার প্রক্কৃতি-শাসন 

ও প্রাসীন কালের সভ্যতম জাতির মধ্যে 
প্রচলিত দান-প্রথার সহিত ইদানীন্তন 

ব্যক্তিগত স্বত্ব ও স্বাধীনতা -ভাঁবের তুলনা 

করিলে এ মনুষ্য সে মনুষ্য নয় বলিয়া 

উন্নতির সীম। আছে ইহা অবশাই স্বীকার 
করিতে হইবে । রোম আর এক্ষণে 
“পৃথিবীর কত্রী” নন। যে গ্রীসের বীর- 
দর্পে ট্য়নগর এককালে কম্পিত হইয়াছিল 
সে শ্রীন আর নাই। যে আর্ধ্জাতি 

তাঁরতের মুখোজল করিয়া! ছিলেন সে 

আর্য জাতি আর নাই । মহন্মদীর ধর্মের: 

যে অগ্নিময় ভাব যাহাঁকে স্পর্শ করিত 

তাহার উত্তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হইত তাহ! 
আর নাই। কিন্ত এ সকলের কথা খলিন]। 

মানব-সাঁধারণ উন্নতি অক্ষয় ও অনস্ত। 

আমর! সার হম ফি, ডেভি * কৃত কোন 

পুস্তক হইতে এই বিষয়ে একটু উদ্ধত 

করিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিব। 

তিনি বলেন “মানসিক শ্রম ও বৈজ্ঞী- 

নিক প্রতিভার ফল স্থারী ও অবিনশ্বর । 

এক রাঁজার প্রবর্তিত শাসন প্রণালী 

অন্যরাঁজাদ্]রা পরিবর্তিত হয়, এক যুদ্ধের 
শুভ.ফল অন্য যুদ্ধ হইতে নষ্ট হয়ঃ কিন্ত 
এক খণ্ড ইস্পাত একবার চুম্বক দ্বারা 
স্পষ্ট হইলে চিরকাল দিগৃদর্শনত্ব ধর্ম রক্ষা 
করে এবং দিগন্তব্যাপী অনন্মেয়-মার্ 

হার্ণৰ মানবের করায়ত্ত রাখে । কালের 

অবস্থা ভেদে বণ্টিক সাগরের তীর হইতে 

কুষ্ণসাগরের তীরে সৈনা ধাবিত হইতে 
পরে, মহম্মদের অনুচরগণ অন্য কোন 

জাতির সংঘর্ষে চর্ণাকৃত হইতে পারে, 
প্রতীয়মান হুইবে। এ স্থলে টা, এব এদিয়ায় বুটনের আধিপত্য তৈমুর 

জাতীর বা লাম্প্দায়িক উন্নতির কথ 1) লম্বা জেঙ্গিন খাঁর সামা/জ্যর ন্যায় 
পপ ত | শিপ গং ৩ শপ ৯ পাক অজ পাজামা ॥ ৭ লা 

বলিতেছিন1, পরস্ত আমর দলা (ডঃ মুমঠাম 1055 0১0৬০৮ 
উন্নতির বিষয় বলিতেছি। পূর্বোক্ত 801903 11) 0125019) 

০০ 00000 00 
রি ৃ 



পরিণাম লাভ করিতে পারে, 

বাম্পীয় পোত 

লরেম্কা নদীতে 

স্ণ্টে ডেল ওয়ার ব৷ 

আমরা এই প্রস্তাবে খণ্-কাব্যের উপা- 

খ্যানের “ছুঃখাস্ত” ও ব্ুখান্ত” বিষয়ের 

| আলোচনা! করিব। “ছুঃখান্ত” ও সুখান্ত | 

| অর্থে আমরা কি বুঝাইতে চাহি,তাহা পূর্বে 

বলিয়াছি। যাহ। দ্বার অস্তঃকরণ গভীর, 
ভার, অবনত, স্তস্তিত ও বিহ্বল ভাব 

ধারণ করে,এবং দিউমগল অনস্ত অন্ধকার 

দেখিতে থাকে, তাহাই “ছুঃখাস্ত” ; আর 
যাহ! দ্বারা অন্তঃকরণ প্রফুলন, প্রসারিত, 

ও উন্নত হুইয়। ব্যাপ্ত উজ্ঞ্বল রাজ্য 

দেখিতে থাকে, তাহাই *“ুখাস্ত”। অন্তঃ 
[ করণের ছুঃখ-ভাবকে বিশ্লিষ্ট করিতে হইলে, 

1 ও বিহ্বলত্ব প্রভ্তি মূল ভাবগুলি পাওয়! 

| যায়। এবং যেকোন ঘটনা বলির দ্বারা 

উপাখ্যান এই সকল ভাবের .উদ্দীপন 

করিয়। পরিদমাণ্ত হইলেই হা 

ছুঃখান্ত সংজ্ঞা দিতে পারা যায়) 

[| বিয়োগে বা বিচ্ছেদেই হউক ভি লিও 

না হইয়া, অপর কোন কারণেই ইউ 

|| তাহাতে ক্ষতি নাই। 

আধ্যদর্শন । 
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কবিত্ব ও কাব্য সমালৌচনা। 
চতুর্থ প্রস্তাব । 

 খ্যানের আনন্দ উল্লাসের সহিত তুলনাক় 

1 প্রধানতঃ গন্তীরত্ব, ভারত্ব, অবনতি, স্তস্তন 

এদেশীয় সাঁধা4 গ 
রণ লেখক ও পাঠিকবর্গ উপাখ্যানের | থানি হুঃখাস্ত 
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কিন্ত যে | ব্যবহার চিরকালই থাকিবে /এবং 

এক সভ্য জাতির সভ্যতা অন্য অসভ্য 

ভাসমান রহিয়াছে ইহার | মরুময় প্রদেশে গিয়া! রোপিত করিবে ”। 

শ্রীকানাইলাল দে। 

অস্তে নায়ক নারিকাও মৃত্যু বা চির- 

বিচ্ছেদ ঘটিলেই ছুঃখাস্ত-উপাখ্যান 

ধভ্ঞা দ্রিয়। থাকেন। কিন্ত তাহারা 

সমগ্র উপাখ্যানের ফল অস্তঃকরণেকি ভাঁব । 

ধারণ করিল তাহা বিচাঁর করিয়। দেখেন | 

না। উপাখানের প্রবলাংশ যদি নারক । 

নার়িকার জয়োলাদে পরিপুরিত হইয়া, 
অন্তে আসিয়। কোন কারণে তাহাদের : 

বিয়োগ ব| বিচ্ছেদ ঘটে, এবং এ বিয়োগ: 

বা বিচ্ছেদ জনিত ছুঃখ যদি মূল উপাঁ- 

পি ক 

টি 

এত লঘু হইয়া! পড়ে, যে তাহার প্রতি 
আমাদের অনুপাবন বিশেষ প্রবল না, 

হয়, তাহা হইলে উপ্যাথ্যানের অস্তে । 
নায়ক নায়িকার বিয়োগ বা বিচ্ছেদ । 

মত্বেও আমরা মুল উপাখ্যানকে ছুঃখাস্ত 
ংজ্ঞা দিতে গারিনা, উহা স্ুখাস্ত। ] 

উপাখ্যানের রস-আোত যেটি প্রবল হইয়। 
'অপরটির অস্তে গিয়া দীঁড়ায়, আমরা 

রর  উপাধ্যানকে সেই রসাস্তক উপাধি 'দিতে 
পারি সেক্নপিয়ারের “হ্যামলেট”, এক-. 

উপাখ্যান । কিত্ত ইহাকে, 



এল, রশ? কাপ ০০ 0 আজ চা? পপ সি ০ অন জর 

মার্ঘ ১২৮২ । 

লি শি শেপ পরিহার ৯০ এস ৮ পপাি১-৮৯- লহ এপ গল ধা টা শি সপ শপ অজ ০০ 

কবিত্ব ও কাব্য বদালোচন। | ৪৩৯ 
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নি উপাখ্যান বলি কেন? উপাখাযানের 

নায়ক হ্যামলেট. শেষে মরিলেন বলিয়াই 
[কি? কিন্তু 'যদি শেষে হ্যামলেট লেয়া- 
রটটিসের বিষাক্ত ছুরিকার অখঘাতে প্রাণ 

পরিত্যাগ না! করিয়া, তাহার পিতৃ-হস্ত। 

পিতৃব্যের মুতাসাধনাস্তর তাহাঁর পরেও 

জীবিত থাঁকিতেন, তাঁহ। হইলে কি হ্যাম- 

] লেট উপাখ্যানকে আমরা সুখাস্ত উপাধি 

দিতে পারিতাম?-_না, হ্যামলেট উপাঁ- 

খ্যান, হ্যামলেট, জীবিত থাকিলেও, 

যেস্থানে অন্ত হঈয়াছে এ স্তানে অন্ত 

হইলে, উহ স্ুথাস্ত না বলিয়া আমরা 

উহাকে দৃঃখাস্ত বলিতাঁম। কবি হ্যাম- 

লেটের বিষম বিকৃত ঘোঁর অন্তররাঁজ্যে 

আমাদিগকে যেখানে লইয়া আসিয়াছেন, 

প্রস্থান উহার অন্ত করিয়া হ্যামলেট কে 

জীবিত রাখিলেও, আমরা কেবল মৃত্যু 
হইতে হ্যামলেটকে রক্ষিত এবং তাঁহার 

পিতৃহস্তা পিত়বোর প্রাণনাশ মাত্র করিতে 

দেখিতাম। যে যে কারণে তাহার অস্তঃ- 

করণে গ্লানি ও বিষম বিকাঁরে ঘোরাদ্ধকার- 

ময় হইয়া উঠিয়াছিল, পিতৃহস্তার প্রতি 

| প্রতিহিংসা লওয়াতেই তাহার অপগ্নম 
' হইল কিনা, তাহ। আমর জানিতে পারি- 

। লাম না; তাহার মন মৃত্যুকালেও কতক 

| গুলি আশা! করিতেছিল ; আমর! তাঁহাকে 

জীবিত থাক্িয়। সেই সকল আশার সফ- 

লত্ম সাধক অপর একটি দৃশ্য ' দেখলেও, 
তত্রাচ সমস্ত উপাখ্যানকে “ন্থুখাস্ত” 

সংজ্ঞা দিতে পারিতাম না। মৃত্যু কালের 

লোকে তাহাকে রব তত পিতৃব্য হস্ত মনে 

না করে; তন্নিমিন্ত তিনি তাহার বন্ধু 

হোরেদিওকে কহিতেছেন-__ 
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/+ আমরা যদি হ্যামলেটকে জীবিত র 

'থাকিয়া সাধারণ লষক্ষে নিজমুখে তাহার | 

তাহার প্রবষ আশা এই, যেন সাধারণ | দোষাপনোদন বি দেখিতাম, ও | 



| 

টা 

রা / 
রি 

তৎপরে সাধারণের জয়োল্লাদে তাহাকে 

সিংহাসনাধিরোহণ করিতে দেখিতাম, 

তাহা! হইলেও আমাঁদের অন্ত:করণের 

দুঃখতাঁর অগনীত হইত না, আমরা 
কেবল: হ্যামলেটের অবস্থার পরিবর্তন 
দেখিতাম মাত্র; অন্তর পরিবর্তন দেখিতে 

পাইন্াম ন1। যে যুবরাজের যৌবন-সুলভ 
আশ! ভরসায় বিকদিত অন্তঃকরণ, পিতার 

তঠাঁৎ উর সন্দেহে এবং মাতার দেবর 

[ত্র "করিতে শ্ষিগ্ ও মান হইরাছিল। 

এব, ভতপরে যাহার অস্তঃকরণ পিতার 

| প্রেতমূর্তি দর্শনে এবং তীহার প্রমুখাৎ 
তাহার নৃশংস গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের কথা 
শুনির। সংসারের কাণ্ডে স্তস্তবৎ ও প্রতি- 

হিংসায় প্রজ্জলিত হুইয়া' উঠিয়া ছিল; 
এবং তৎপরে যে অগ্তঃকরণ গ্রণরিনী 
অফিলিয়ার মৃত্যুতে উন্মত্তবৎ হইয়াছিল, 
এত আঘাতে ঘোর বিচ্ছিন্ন,নেই অন্তঃ- 

করণ যে কেবল পিতৃ-হস্তার প্রতি প্রতি- 

হিংসা! লইয়। ও রাঁজপদ পাইয়াই 
একেবারে প্রফ,ল ও বিক্ষারিত হইয়া 

উঠিত এবং তৎক্ষণকাঁর তাহার যে ম্থখ 

তাহা এত দুঃখরাশির উপরেও ভাসিয়। 

উঠিত আমরা তাহা! অনুমান করিতে 

পারিনা। হ্যামলেট উপাখ্যানকে স্খাস্ত 
করিতে হইলে কবিকে হ্যাঁমলেটের 

দ্বিতীয় জীবন চিত্রিত করিয়া অপর এক 
খণ্ড কাব উহার পরে লিখিয়াই উন্ম 

ংযৌজিত করিতে হইত। এই কাব্যৎ্যার্ 

লেটের চিরবিষধ্ অন্তঃকরণকে পূর্ণ গ্রফুলপ, 

বৈরাগ্য পরিত্যাগ পূর্বক সাংসারিক সুখে 
থক ৮০৮৯৭০৬৭ 

অনুরাগী ও সুখী, জান ক্ষত সকল 
সুস্থ ও সবল এবং আশ। ভরসার কার্ধো 

জীবনকে পরিপ্লুত করিয়া টি 

হইত, এবং 
ত্রিত করিতে | 

তবে উহা! আমাদিগকে 

হ্যাঁমলেটের এত ছুঃখ ভুলাইরা তাহার 

সুখে সুখী করিতে পারিত। এবং তখন 

আমর! ই লেট, উপাখ্যানকে স্তুখান্ত 

উপাথান সংজ্ঞা দিতে পারিতাম | 

একভ।ষাঁয় এমন অনেক নাটক আছে, 

যাহ! দুঃখের ঘটনায় মাত্র অস্ত হয় নাই, 

কিন্ত উহা ছুঃখাত্ত সংজ্ঞার অন্তর্ণত। 

ইউমিনাইডিস (10010111065) ফাইলক.- 

টেটিস্ (30119919618) এবং কিয়ৎ পরি- 

মানে ইডিপপ কলোনিম্বস. (01011ঘ3 

(01008 ) এবং অনেক গুলি ইউরি- 

পাইডিসের(08[10০১) নাটকেরও সুখের | 

ঘটনায় অন্ত কিন্তু তাহারা ছুঃখাস্ত- 

ংজ্ঞাধারী। | 

ভারতবর্ষীয় কবিগণের উপাখ্যান প্রায়ই 

স্নথ দুঃখের সমতায় রচিত হইত, কিন্বা, 

ন্বখ-্প্রবল করিয়া রচিত হইত কিন্ত 

দুঃখ-গ্রাবল রচনার বিষয়ে তত আদর 

ছিলনা । এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার | 

নিষেধ শ্ত্র ও লিখিত $ আছে। কিন্তু 

কি কারণে যে ভারতবর্ষীয় আলঙ্কা- 
রিকেরা উপাখ্যানকে ছুঃথাস্ত করিতে 

নিষেধ করিয়াছিলেন, তাহার নিগুঢ় তত্ব 
জান| যায় না। বোধ হয় রঙ্গ ভূমি হইতে 

মান কবির মনসিজ অপামান্য দুঃখ- | 

ভাত্াবনত অন্তঃকরণে গৃহে ফিরিয়। সাংসা- 

রিক কোন্ সামান্য সুখের দ্বারায় আর 

রর 
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তাহার অপনোদন করিবে, এবং দুঃখ 

তারে বিকৃত মন শ্কর্তিবিহনে যে সংসারে 

( কোন কাধ্যকারী হইবে না, 

মানপিক-রোগ-করীও হইত্তে পারে, এবং 
এরূপ ছুঃখের পৌমঃপুন্যে মন দুঃখ 

বিষয়ে অসাড় হুইয়! যাইতে পারে) এই 

সকল ভাবিয়াই হয়ত তাহারা উপাখ্যান 
ছুঃখে পরিশেধষিষ্ করিতে নিষেধ বিধি 

করিয়াছিলেন । | 

মানব অন্তরে দুঃখ এবং ঘোর বিষয় 

দেখিবার একটি প্রবৃত্তি আছে, কৰি 

তাহা বুঝিয়া তাঁহারি অনুরূপ সামগ্রী 

রচনা করিয়া থাকেন। অনেকে প্রশ্ন 

করিয়া থাকেন, ছুঃখ এবং ঘোর বিষয়ের 

৷ নিমিত্ত মানবের প্রব্ত্ত জন্মে কেন? ইহার 

| অনেকে অনেক গ্রকার উত্তর দ্রিযাথাকেন। 

কেহ কহেন, আমাদের এই অপেক্ষা- 

কত সুখময় ও সুস্থির জীবনের সহিত, 

কোন ছুর্দৈব-পীড়িত জীবনের দুর্দশার 
 ভুলনায় ইহাকে যে সুখময় ও স্বস্থির 

বলিয়া বোধ হর, তন্নিমিত্তই আমাদের 

ছুঃখ ও ছুর্দশ1! দেখিবার প্রবৃত্তি জন্মে । 

শ্লেগেল (91901) সাহেব ইহার এই 

উত্তর দেন, যে যখন আমর! কোন ছুংখান্ত 

উপাখ্যানের পাত্রের প্রতি গাঢ় অনুরক্ত 

হই,তখন আমর আত্মত্ব ভুলিয়া যাই,এবং 

+ 

রি ৬৯০০০৩পকাত 

শপ শশী শী শশী শি টি: ফলো 

কি? এবং যদ্দি আমর! পাত্রের দুঃখে 

দুঃখী না| হই, তবে ইহা শ্বীকাধ্য যে 
উপাধান তাহাস্ণ উদ্দেশ্য সাধনে কৃত- 

স্প্্পনপা পা প্র 

15 ব্রিক স্পস্ট প্রা প্রা সাপ জলা 

কবিত্ব ও কাব্য সমালোচনা । 

৪ শারীরিক ও 

| 

ূ 

গান্রের দুঃখে দুঃখী হইরা গড়ি, সুতরাং, 

অরস্থার তুলনায় স্থখোৎপত্তির সম্ভাবনা 

৮ ৯ তিল ও পাশ শী পিপি ॥ ২ 
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কার্ধ্য হইতে পারিল না। অপরের! 

কহেন, যে কাব্যে পাপী ব্যক্তির শাপ্তি ও 

ধাশ্মিকের পুরস্কার দেখিয়। আমর| নৈতিক 

উন্নতি লাভ করি, ত্যারিষ্টটল, (81500) 
কহেন থে ছুঃথান্ত উপাখ্যানের তাৎপর্য 

এই, যে,উহা দ্বারা আমাদের অন্তঃকরণকে 

ঢু:খে ছুঃখী এবং ভয়ে ভীত করিরাঃ 
আমার্দের হ্ৃতবৃ্তি 

করে; এইরূপ নানা জনের নান। 

মত | কিন্তু উক্তরূপ টনতিক উন্নতিলাভ- 

সকলকে পরিমাজ্জিতি ] 

ও কাব্যের উদ্দেণ্য নয়, যেহেতু উৎকৃষ্ট | 

কাঁব্যেও আমর! গপাঁপের স্পর্ধা, এবং 

ধর্মের অবনতি দেখিয়াছি এবং জং. 

বৃত্তির পরিমাজ্জন ও তাহার উদ্দেশ্য নয়) 

যেহেতু কাব্যে হ্বদবুর্তিকে মলিন করি- 

বার উপাদানও থাঁকে। অপর সম্প্রদায় 

কহেন যে আমাদের মম সংসারের নিত্য 

কর্মে অলস ও অনাড় হুইয়! পড়িল, 

আমরা প্রবল উত্তেজনা! ও অন্তরাবেগের 

কাধ্য পকল দেখিবার নিমিত্ত রম্বভূমে | 
আকৃষ্ট হই। শ্রেগেন (3০019201) 

কহেন, এরূপ প্রয়োজন আমাদিগের 

অন্তকরণে উপলব্ধি হইয়া থাকে বটে, 

কিন্ত তাহ] দেখিবার নিমিত্ত কাব্য 

দর্শনের স্পৃহা কেন, উহাত, প্রাচীন 

রোমকেরা যেমন পণুযুদ্ধ দেখিতেন 

তন্রপ পণুযুদ্ধ দর্শনেও পরিতৃপ্ত হইতে | 

৷ পারে। ছুঃখময় ঘোর দৃশ্য সকল দেখিবার 

প্রবৃতি মাঁনৰ অন্তরে উদ্ভূত হয় কেন, 

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্লেগেল নিজের এই মত 

ব্যক্ত করেন, যে, ঈ্নিইচচান দু€খো- 
সি কি শী িশাটাতসপাপিন পাপাাপিিত ৩ 

সস সপপ 

উমশ্রগরেরোন 
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দ্দীপক কোন উপযুক্ত সংস্থিত উপাখ্যানে 1 
আমর! যে আনন্দ অনুভব করি, তাহা! 

হয়ত কবি-কল্লিত মানব গ্রকৃতির মহত্ব দর্শনে 

হউয়া থাকে, না হয় উহ বাহ্য বিশৃঙ্খল 
কার্ধ্য.আোতের সহিত উন্নত-প্রকৃতি বস্তু 

সকল যে সংস্িত রহিয়াছে তাহ! দেখিয় 

উৎপন্ন হইয়। থাকে ; অথবা এই উভয় 

দেখিয়াই উৎপন্ন হইবার সম্ভব ।* 

শ্লেগেল যেমন অপর সকল মতের বিকদ্ধে 

বলিয়াছেন, আমতাও তেমনি তাহার 
মতের বিরুদ্ধে বলিতে পারি, যে উৎরুষ্ট 

এমন অনেক ছুংখ্প্রবল উপাথ্যানে 

আমরা মানব প্রকৃতির মহত্ত। দর্শনের 
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বিপরীতে, উহার দৌর্বল্য ও অবন- 
তিই দেখিয়া থাকি। যদি কেহ দিরাজ- 

দ্বৌলাকে নায়ক করিয়া ছুখ-প্রবল কোন 
উপাথ্যান লেখে, এবং ভীহার চরিত্রকে 

ভীরুতা, দৌর্দল্য ভোগাসক্ততা প্রভৃতি 

তুচ্ছ গুণে সজ্জিত করে, তত্রাচ দুদ্বৈবের 
ঘোর কুচ পতিত নিঃসহায় পিরাজদৌ-. 
লার মৃত্তা দৃশ্যে আমাঁদেধ কম উত্তেজন] 
হইবে না। আমাদের মন তখন মানব 

প্রক্কতির মহত্ব,নীচত্ব বিচার ভুলিয়। গিয়া, 
সমছুঃখে ছুঃখী হইয়া পড়িবে । 

কি কাঁরণে যে মন দুঃখজনক ও ভয়- 

্কর দৃশা দেখিতে কৌতৃহুলী হয়, তাহা 
মনই জানে; উহা মনস্তত্ বিজ্ঞানের 
একটি জটিল, ছুঙ্জের প্রশ্ন। মহান মানব 
কেন* আমর! সামান্য পণ্ড পক্ষীর দুঃখ 

দেখিতেও জময়ে সময়ে ধাবিত হই, 
এবং এই দুঃখ যে পরিমাণে অধিক এবং 
ঘোরতর; সৈই পরিমাণে উহা! আমাদের 
উপভোগের বস্ত হইয়া উঠে। 

দুঃখের সহিত ছুঃখ বোধ করা, এবং 

ভয়ঙ্কর দৃশ্যে তীত হওয়া, মানব প্রর্কৃতির 
এক প্রকার স্থখ। ইহার কোন সমবায় 
কারণ আছেঃ আমাদের বোধ হয় না 

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা 
এই মাত্র বলিতে পারি, ইহা মাঁনবের 
গ্রকৃতি। কবি মানবের এই প্রকৃতিগত 
ইচ্ছা! বুঝিয়াই, তদন্থরূপ উপাখ্যান রচল' 

করিয়। থাকেন। ছুঃখাত্ত উপাখানের 

অন্তঃসার কি, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ে 
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অস্তকরণের গভীরত্ব, ভারত্বঃ অবনতি, 

্তস্তন ও বিহ্বলাদি ভাবই ছুঃখ। যে 

নকল ঘটনাবলির দ্বারায় এই সকল ভাব 

অন্তুঃকরণে গাঁড় শ্রবং গাঢ়তর হইতে 

থাকে, ভাহাই দুঃখান্ত উপাখ্যানের উপ- 

ঘোগী। শ্লেগেল্ কহেন আতান্তরীণ স্বাধী- 

৷ নতা এবং বাহক অধীনত, এই ছুইটি 
ঢুঃখাস্ত জগতের দুইটি কেন্দ্র। এবং 

স উভয়ের বৈষম্যই উভয়ে পরিদ্মট 

হইয়। থাকে | * গ্রাচীন ্রীদীয়দিগের 

দুঃখান্ত উপাখ্যান বিষয়ে এই রূপ জ্ঞান 

৷ ছিল। সেকৃসপিয়রের ম্যাক্বেখ, ছঃাস্ত 

| উপাখ্যান; কিন্তু ইহার ছুঃখাস্ত ভাব 

কিসে প্রবল বা! পরিষ্ষণট হইয়াছে? যে 
মাঁকৃবেথ ডাকিনীগণের প্রলোভন বাঁ 

কোর অগ্বীন হঙ্টয়া স্ত্রীর উত্তেজনায়ঃ 

নৈতিক রল হাঁরাইয়! চোরবৎ গৃঁভীগত 

অতিথি গ্রভৃূর গভীর নিশার গুপ্ত হত্যা 

সাধন করিলেন) এবং ক্রমে ভয়ের অধীন 

হইয়া বন্ধু বান্ধবগণেরও গুপ্ত চর দ্বার! 

হত্য! আাঁধনে নিযুক্ত হইলেন, তাহার 

আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা! কোথায়? আবার 

যে ম্যাক্বেখ, সৈন্াযাধাক্ষ হইতে, গ্রীমি- 
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ও কাব্য সয়ালোচনা | 

নের থেন এবং তৎপরে কডরের থেন, 

এবং তৎপরে রাজপদ গাইয় সমস্ত ক্ষমতা 

আপনার করায়ত্ত করিয়৷ স্কটলও দেশকে 

আপনার ইচ্ছার ক্রীড়াস্থল দেখিতে লাগি-: 
লেন, গাহারই বা বাছা অধীনতা! কৈ? 

আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার ও বাহ্যিক অধী- ! 

নতার দ্বন্দের প্রাবল্যে ম্যাক্বেথ উপাখান 
ঢু'খান্ত হইয়া! উঠে নাই। ম্যাকবেথের 

অন্তঃকরণ যে যে কারণে গভীর ঘোর 

ভাব ধারণ করিতে লাগিল, আমাদের 

অস্তঃকরণ তাহার অন্ুনরণে ক্রমে ঘোর 

হইতে ঘোঁর স্থলে নীত হইয়া এমন 

ভয়ঙ্কর ভাব অবশেষে দেখিল যাহা দুঃখ- 

পূর্ণ ভয়ঙ্কর দৃশ্যের চরম স্থজন। আমরা 

ক্ষেপে ছুথখান্ত উপাখ্যানের একটি 
উদাহরণ দিতেছি? 

সেকসপিয়রের ওথেলো। 

'থেলো! ' 

উপাখ্যানে, 

9 দেসদিমনা! উভয়ে উভয়ের 

প্রেমে গাঢ় আকৃষ্ট; সে আকর্ষণ সামান্য 

বলে বিচ্ছিন্ন হইবার বহে, সে সন্মিলনও 
সামান্য স্থখের পরিণাম নহে। দেস- 

দিমনার পিতা ব্র্যাব্যান্সিও (3:08) 

সেই সম্মিলন পথের প্রতিবন্ধক হইয়! 

দাড়াইলেন। ওথেলেও হেয়, কদাকার, 

মুর ( 11907 ) জাতি হইয়া! তাহার পর- 

মাস্ুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিবে; তিনি 

বিনিগনগরীয় একজন সন্ত্ান্ত বাকি, এবং 

রাজসভার সভ্য, ইস্থা তাহার পক্ষে বড়ই 

লঙ্জাঁকর। দেস.দিমনার আন্তঃকরণ পিতার 

প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিল, তাহার 

দেই তাহার গৃহদ্ধার অতিক্রম করিল, 
পাস এস এএসপি ০৯০ ০ পিছ 



অভিলাষ-সাঁগর অভিলাষ সাগরে আপিয়া 

মিলিত হইল । রাঁজোর নিয়ম, কনা 

পিতার অবাধা হইয়া, পিতার ইচ্ছানুরূপ 

বরকে বরণ ন৷ করিয়। অপর বরকে বরণ 

করিলে, প্রাণ দণ্ডে দ্তিত হইতে পারে । 

্রযাখ্যানসিও কন্যার এই সম্মিলন বিচ্ছে- 

দের নিমিত্ত দেসদিমনার প্রতি এই ভরঙ্কর 

রাজ দণ্ডের ভাঘাত প্রার্থনা! করিলেন, 

এবং ওথেলোর প্রতি, তাহার কন্যাকে 

কুহক বিদ্যায় ভূলাইরা হরণ করিয়াছে 

এই ঘোর অন্যাঁচারের দণ্ড বিধানের 

নিমিত্ত অভিযোগ উখ্থাপন করিলেন। 

কিন্তু শুভাদৃষ্টের ঘটনায় তাহারা উভয়েই 
এই ভীষণ দণ্ডের হাঁত হইতে নিস্তার 

পাইলেন; তাহাদের সুখের আকাশ তখন 

মেঘমুক্ত হয়! ব্যাপ্ত কিরণে ভাদিতে 

লাগিল। কিন্তু ওথেলোর আকাশ 

কিরূপে আবাঁর ঘোর হইতে ঘোরতর 

তমসাঁচ্ছন্ন মুর্তি ধারণ করিয়া খিছ্ুৎ চমকে 

ইতে লাগিল এবং পরিশেষে 

ভীষণ বজ্াঘাতে কিরূপে প্রাণসম 

প্রেয়শী পত্বী কোমলহদর়া সরলা 

দেসদিমনার হাদয়কে বিদীর্ণ করিয়া 

ফেলিল, আমর! তাহার স্থল ঘটনাস্থল 

কয়েকটি দেখাইয়া দিব। ইয়াগোর 

আলোড়িত হ 

অতীষ্টপাধক কুমন্ত্রণাই ইহার একমাত্র 

বিষয়। ক্যাপিও, ওথেলোর অধীনস্থ 

সেনাপতি, এবং প্রিয় বন্ধু; ইয়াগোও 

দৈন্যদলের একজন প্রধান পদ্বীধারী, 

কিন্তু প্রধান সেনাপতি ওথেলোর নিকট 

ক্যামিও ওর টি: আদর ভাহার অহা! 

হইয়! উঠিল, তিনি ক্যাসিওর প্রতি 

সেনাপতির মন ভঙ্গ করিবার উপায় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্যাসিও 

ওখেলোর যেমন প্রিয়পাত্র। দ্রেসদিম-: 

নারও প্রিয় পাত্র ছিলেন, দেসদিমন! || 

তাহাকে অতিশয় ভাল বাঁসিতেন। 

ঈয়াগোধ্ধএই ভাল বাসা স্থাত্র অবলগ্গন 
করিয়া! অভীষ্ট সিদ্ধির মানস করিলেন । 

দেসদিমনার সরল ভালবাসাকে তিনি 

কলঙ্কের কালিমায় সাজাইলেন, এবং 

সেনাপতির স্ুখোদ্দীপ্ু মনে প্রথমতঃ 

বাগজালে তাহার ছার! গ্রদান করিলেন। 

নিম্মল বিশ্বাস ক্ষেত্রে সে ছায়া শীপ্ব পতিত 

হইবার নব, প্রেমের অনুকুল বায়ুতেও 

তাহ! শীঘ্র স্থির হইবার নয়, ওখেলো 
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কথঞ্চিৎ থা গাইল স্থান পাইবা মাত্র 
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(])% 10110 02111 

ূ র্ 

| €),1)1000, 170, 1)1000 ! 

| আমরা আর এরূপভাবে আদাস্ত 

| উপাখ্যানের অনুসরণ করিব না, দুঃখাত্ত 

৷ উপাখ্যান কিন্ূপ ভাবে গভীর এবং গভীর- 
| মর্ডি ধারণ করে আমরা তাহার ছুই একটি 

' ক্রম দেখাইলাম । ওথেলে! উপাখ্যান শেষ 
পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই সকলের তাহা বি. 

দেসদিমনা ক্যাসিওর প্রেমে মুগ্ধ হইয়! 

চট্টগ্রাম সহরের কিঞ্চিৎ উত্তর ভাগে 

হাট হাজারী ও রামগড় যাইবার রাস্তায় 
ৃ পথিকদের আশ্রয় স্বরূপ এক উদ্যান ও 

মসজিদ আছে উহাকে ঝবঝবা বটতল! 

কহে। উহার সংলগ্ন পশ্চিমে সীতাকুণ্ড 

পর্বতের এক ভাগ অতি মন্নিকট দেখা 

স্পা 

£ 4১1156৭ 1)18010 ৮0100921106, 1001 | 

। শেষ উপলদ্ধি হইবে | ইয়াগে। ক্যাসিওর 

| গৃছে দেস দিমনার গতি ওথেলো। যে প্রণ- 

য়োপহার কুমাল প্রদান করেন, তাহ। 

০ ০৮ শাপশটশার্টাস্সটিুলউ 

মেহের আলি। 

তাহাতে 

যায়। পূর্ব ভাগে গ্রাম সমূহও হরিৎ 

ধানা ক্ষেত্র । উদ্যানের বৃক্ষ গুলি প্রাচীন, 

মাঘ ১২৮২। 
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] $ 

ব্যাদের অন্তঃকরণ এক্ষণে ব্ণায় | তাহাকে দিয়াছেন দেখাইয়। যে প্রমাণ 

বিধ্মিত হইতেছে ; এক্ষণে প্রমাণ ও : নিদর্শন করিলেন, এবং ওথেলোর, 

স্বচক্ষে তাহা দর্শনে, অন্তঃকরণ যে ভীষণ-। 

তর ভাব ধারণ করিল, তদপরে যে দুশো, 

আমর! ওথেলোকে দেন দিমন! হত্যা 

করিয়। আত্মহত্যা! পর্যাস্ত করিতে দেখি* | 

লাম, কুচ যে কিরূপ গন্ভীর, স্তত্তন, 

বিহ্বলকারী, তাহা উক্ত উপাখ্যানের | 

আদ্যন্ত পাঠ বাঁ অভিনয় দর্শন ব্যতীত । 

সম্যক উপলব্ধি হইতে পারেন] । 
ছুঙখান্ত উপাখ্যানের ইহাই প্রকৃতি 1 

ইহা ক্রমে ঘোর এবং ঘোরতর মূর্তি, 
ধারণ করিয়া অন্তঃকরণকে একেবারে ৷ 

গন্তীর, ভীর-অবনত, স্ষ্তিত ভাবে বিহ্বল 

করিয়া ফেলে । আমর! ইহার পর প্রস্তাবে : 

ন্নখাত্ত উপাখ্যানাদির কথ! বলিব। 

শ্ররামচন্ত্র ুখোপাধ্যায়। 

গ্রথম অধ্যায় । 

পরগা"] সমূহের অপুর্ব ফুল 

দলে শোভমান আছে। রৌদ্র-পীড়িত 
পথিক এই স্থানটাকে অতি মনোহর 

দেখেন। উদ্যানের ছায়া অতি শীতল | 
মধ্যে 'যে উপাসনালয় আছে তাহাতে 
মুসলমান পথিকগণের বড় সাহায্য হয়। || 

নিকটে এক ক্ষুদ্র স্বচ্ছবারি পুষ্করিণীও 

আছে। স্থানটী নিজ্জন কট একটা 

টা 



মাঘ ১২৮২) রি মেহের 

মাত্র ভগ আপণি এ স্কানের রক্ষ 

উহা ই মসজিদের মোলার দোকান । 

ষ্ট একটা বনগামী রাখাল ও কাঠরিয়া 

ভিন্ন তথার জনাগম নাই । | 

দেশীয় রাত ঝবঝব্যা বটতলায় 

মগডলীরুত ভাবে উপবেশন করিয়| আগ্র- 

হের সহিত কি পরামর্শ করিতেছে । 

অপেক্ষাকৃত প্রধান এক ব্যক্তি মুগায়। 

| গুড় গুড়িতে তামাকু টানিতে টালিতে 

| বাকর আলি নামক বান্তিকে সম্বোধন । 

করিয়া কহিলেন “ঘুঝিয়াছিস, 

বলিতে হইবে, ভুলি না। আর খদ্দি 

এমন কথা জিজ্ঞাসা করে যাহা শিখান 

উরে রা 

যাহা 

হইল না, বলিস, মনে নাই 1” বাকর 

। কহিল “ আমি ভূলিবার পার নহি, 

আমায় ত বরাবর পরক করে দেখেছ ? 

কিন্তু যদ্দি জমীর চৌহচ্দীরঁ চৌহদী 

জিজ্ঞাসা করে কি জবাব দিব?” “যাহা 

. হুয় বলিস, তোকে সর্ধ শেবে গুজরাইব, 

| তোঁর কথা খণ্ডন করে কে রঃ 

সপ পচ কস 

। আমার জমীদার যে মৌলভির পক্ষে 

স্বাক্ষী |, “তোর জমাদার তোর কি 

করে*দিব ভয় কি? আর তোর জমীদারও 

স্বাক্ষ্য দিতে আসিবে না) 

বেথা কানুন জারি করিক্নাছি।” আর. 

ন জন কহিন--“আমার চাঁচা 
| 
সর ৮৪০ ০০৯ পক শা ৮ -৯০কতাপ ্র ৮া হ1 ০ পাপ 

৫৭4 

। 

? | 
| 
] 

সময়ে রাস্তার ধারে পথিকমণ্ডলী এবং ৷ 

একদ| দিবা প্রহরেক গভতে কহিপয় 

অপর এক ব্যক্তি কহিয়া উঠিল “ও ; 

৷ ভাই মোক্তার! আমিত সব বলিব, কিস্ত 

1 করিতে পারবে? আমি তোর লাথেরাছ্ । 

হাহার উপর 

৯ পপ পপ পা সা ০৯ ৯৯ ০০৯ 

সানি | ৪৪৭ 

্বাক্ষ্য দিলে আমাদের সকলের ভূর 
ভাঙগিবে।” 

মোক্তার ভ্রমরবৎ দশন-পতক্তি বিক- 

 শিত করিয় চক্ষু ও কপোলের শিরা সকল 

। কুর্চিত করিয়া বিকট হাস্য হাসিলেন, 

পরে অল্পকেশময় দীর্ঘ পন্ক শবশ্রু দন্ত 

ৃ । দন্তে আবদ্ধ করিয়া মস্তক চালন 

৷ করিয়া! কহিলেন “শর্ম। আট ঘাট বেঁধে- 

ছেন! তাহারও উপর বৈণ! কানুন জারি 

হইয়াছে | তিনবার গত বৎসর তাহার 

ঘর জ্বালা হইরাচে, আর বাঁডা ঘোড়া 

৷ ছুটিবার কি ভন্ষ করিবে-ন!? যেই ঘ্বারের 

ঃ প্রাতে উঠে দেখিবে, আর 

| 

ূ 

সপ পা্শীস্ পিসী শি াশিলি তত 

'দালতে শ্বাঙ্ষ্য দিতে সাহস করিবে 

না 2, 

মোক্তারের শিক্ষা শেষ হইল; তখন 
| তিনি যাহাক্ষে যাঁহাকে যে যে বিষয়ে 

স্বান্ষ্য দিতে হইবে, সংক্ষেপে স্মরণ 

করাইয়া মেহের আলি নামক এক বাক্িকে 

| নিকটে' বসাইয়া বলিলেন «মেহের 
 ভোকেত হাঁজরই করিব না।: যদি 
আদালত জিদ করেন ফোন এক উকী- 

পোষাক পরাইর়া দিব। তুই 

গন্তীর ভাবে বড় মান্গমর নায় এই এই 

্পীশীশীশীকী শী শী পেশী শসা 

শোর 

। কথ| বালবি। ডুই আর বৎনর রোসাক্গ র | 
শির]! টাকা রোজকার করে এনেছিস, 

মোবারক ও মাহামুদ আলি তোর সষ্তী 
ফিল ও'জানে। সেই টাক 

| জমী কিনিধার জন্য আমাকে বলেছিলি। 

টি 

এবং খ্রী জমীটা নীলাম গময় হাঁছির হয়ে | 
গাছ ০ পপ জপ কর ০৬ 

মিথ্যা চালা লোক নহেন, চে ভিনি র 

৮ পিপল শিস পপ পপ 

নীল।ম |! 

চিল 



২০* টাক গণে দিলি, পরে বাকী টাকা 

দি বয়নাখা লাধশিন । এ সকলের 

“1 1.1 ম এ জন 5 আলি তাইদী নবিস। 

| পরে তুই জমী দখল লয়ে দখলীকার 

| আছিদ তাঁহার স্বাক্ষী মকবুল ও বাকর 
আলি, চৌয়াজিদ্র চাষী। মৌলভির 
পুত্র মেহের আলি শিশু, মে টাকাই বা 

পাইবে কোথা, কি করেই ব। নীলাম 

|| কিনিবে? আর তাহার দখল নাই; বয়- 

নামা নাই। আর মৌলভির সঙ্গে যে 
তোঁর বিবাদ আছে তাহার স্বাক্ষী আব- 

দুল ও আকবর আলি ও আমি। আর 

যত বিশেষ কথা. জিজ্ঞাসা করিবে, তুই 
বলিস তোর গমস্তা ফজর আলি জানে, 

তুই বিদেশে থাকিসু জাঁনিস,নাঁ। কি 

বলিখি বল দেখি? 

মেহের ঢোক. গিলিতে গিলিতে কতক 

কতক বলিল, মোক্তার সংশোধন করিতে 

লাগিলও সাহস দিতে লাগিল। মোক্তার 

একটা বৃক্ষের শিকড়ের উপর বৃক্ষে 

ঠেস দিয়া এবং পথকে পশ্চাৎ করিয়া 

বসিয়! ছিল; মধ্যে মধ্যে বরু হুইয়৷ কে 

আদিতেছে না আদিতেছে দেখিতে ছিল। 

| এমত সময় একটা সম্তাস্ত ব্যক্তি অনচর 

] দৃষ্টে বিরক্তি ভাবে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর 

সহ পথে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ধরীব্যক্তি 
ৃক্ষান্তরাল হইতে মোক্তারের মুখচক্র 

হইলেন। উদ্যানের কিঞিৎ দক্ষিণে 
দাড়াইয়। জনৈক অহ্চরদ্বারা মৌক্তারকে 

|| ডাকাইয়। পাঠাইলেন। মোক্তার অনিচ্ছ। 
স্বত্বেও আহ্বান অবহেলন করিতে 

পেসপস্প। 

পারিলম1। উত্তরীয় বস্ত্র মন্তকে' জড়া- 

ইতে জড়াইতে প্র অভ্যাগত ব্যক্তির 

সম্মথে ক্ষুদ্র এক সেলাম-করিয়া দাড়া- 

ইল। 

উভয়ের আকার প্রকার টিরোদ বিস. 

দৃশ। অভ্যাগত দীর্ঘকায়, শুত্র, সম্ভণস্ত- 

বেশ মোক্তার খর্বাককতি, ইতর, 

মলিনবেশযুক্ত। একের শ্বেত বিস্তা- 

বিত শ্মশ্রঃ প্রকৃত আরব আদলের 

আনন শোঁভমাঁন ও শ্রদ্ধাবান, করিয়াছে; 

মোক্তারের মসী ফ্যাসনের বিশ্রী মুখ 

গাছকতক নুরে গশ্বাক্ৃতি ও শ্রদ্ধেয় 
হইয়াছে । অভ্যাগত ভদ্রোচিত স্থির 

নয়নে আপাদ মস্তক স্থীয় ঘ্বণ্য সমকক্ষকে 

দেখিলেন. ভয় ও ত্বণ! যুগপৎ আননের 

ভাবে প্রকাশিত হইল । মোক্তার সে 
দৃষ্টি সা করিতে অক্ষম, চক্ষু মিট মিট, 

করিতে করিতে অধোবদনৈে রহিল। 

অভ্যাগন্ত কহিলেন, “আসগর আলি, 

এই পাহাড়ে তুমি গোচারণ ও ইন্ধন 
বহন করিতে, স্মরণ হয়? এই মসজিদে 

যেরূপ কাতর ভাবে আমার আশ্রয় চাহ 

মনে হয়? আর এই বর্ধিত দ্রেহ, এই 

বিদ্যাবুদ্ধি, এই অহঙ্কত মোক্তারী কাহা 
কর্তৃক মনে হয়? বল দেখি] 
আগগরঃ পিতার ন্যায় তোমাকে শ্নেহ 

করেছি কিন] ?”” 

আসগর মুখটা তুলিলেন, টিন 
বিকৃত নাসিকায় আলোক পাতে কদর্য 

মূর্তি বিকাশিত হইল, মুখটা প্রক্কৃতিঅনু- 
যায়ী সন্কুচিত করিয়া কহিলেন “আপনি 

* চিনি ণঁ 



| এমন অনেককেই মানুষ করিয়াছেন [” 
(বলিয়া মস্তক থুরাই়! পুনঃ অপৌধদন 

হইলেন। কথাঁর ভাব এই যে, মোক্তার 
 নিজগুণেই মমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অভ্যা- 
গতের সাহায্যে বনতর লোক প্রনি- 

[ পালিত হইরাছে আর কেহ নত ভদ্্রপ হয় 
মাই । কথার ভঙ্গীটা ভাল নহে অভ্যা- 

গত জানিরাও উপেক্ষাভাবে বক্তব্য 

বলিতে লাগিলেন । 

«আসগর, তোমায় ভাল বাঁদিতাম, 

বিশ্বাস করিতাঁম; এজন্য আমার যথা 

সর্বস্ব তোমার হস্তে রাখিয়া ছিলাম । 

অবশেষে জানিলাম, তুমি সে স্নেহ, বিশ্বা- 

সের পাত্র নহ,--_তাই কর্মচাত করিলাম। 
তজ্জনা তূমি আমার কিন! অনিষ্ট করি- 

য়াছ! একেত কর্মে থাকিতে বিশ্বাস ঘাত- 

কত! করিয়াছিলে, আবার কর্ম পরিতাঁগে 

প্রতিহিংসায় আমার বহুতর সম্পত্তি ধ্বংস 

করিতে বসিয়াছ । বল দেখি ইহাতেও 

কি আমি তোমার অনিষ্ট চেষ্টা পাঁইয়াছি? 
তোমার বিশ্বাসঘাতকতা,তঞ্চকত। কতবার 
প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে যথেষ্ট দণ্ড দিনে 

পারিতাম । তাহা কর| দূরে থাকুক বরং 
যখন বিপদে পড়িয়াছ আমি বাচাইয়াছি। 
এক্ষণে আমার পুত্রের যৌতুক সম্পত্তি 

হরণ জন্য কৌশল করিতেছ। কেন এত 

ছুরভিসদ্ধি কেন এত ছুর্কদদ্ধি? বিশ্বাস- 

ঘাগ্ককত। ছাড়, অন্গুগত হও; এখনও ক্ষমা 

করিব 1 + 

(যেক্বপ তেজস্বীভাবে এই কথ! গুলি বলা 

হইল, বজ তাকারবের আকার প্রকার 

কখওকনীরতজিজর ডি ্ও কিউ উদ্রউরিউ। 

অবস্থাও ভদ্রতার সহিত তাহ'র বিল্লক্ষণ 
সামধস্য হটয়াছিল; মোক্তার যে তাহার 
প্রত্যুত্তর দিবে আশা কর! যাঁয়না। কিন্ত 
আসগরআলি মোক্তার, অভ্যাগতের ন্যায় 
আকৃতি প্রকৃতি, অবস্থা ও ভদ্রতা 
শ্রেষ্ট না হউক, দ্তে ও দৃঢ়তাঁয় কোন 
রূপে নন নহে। বসস্তবিকৃত বিস্তা- 
রিত নালিকা পুনশ্চ পরিদৃশ্যমান হইল, 
প্রীবা সুদৃঢ় হইল ও একটী একটা চর্ধিত 
কথায় মোক্তার কহিল “বিশ্বাসঘাতকতা 

কি করিয়াছি ? আপনার স্বার্থসাঁধন জ্ঞানীর 

কর্ম, নির্বোধে তাহাকে যাহা বলুক। 
এক পক্ষেই কি বিশ্বাসঘাতকতা? আঁ. 
মার গুণে আপনার ধনসম্পত্তি কি রক্ষিত 

হয় নাই, আমার ক্ষমতায় কি আপনার 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয় নাই? আমাকে কি 
অমনি প্রতিপালন করিয়াছেন ? আঁমাঁর |] 

মূল্য যেকি, তাহা দেখিতেছেন আরও 
দেখিবেন! আমার গুণের প্রতি কিআঁপনি 
কৃতজ্ঞ? তবে কেন বিশ্বানঘাতকতা 
অপরাধ দেন? জানেন না আদীলত ছে, 
হুরমতের নালিশ চলে? মৌলভি সাহেব | 
আর আমি আপনার চাঁকর নহি, একটু 
সাবধানে কৃথা কহিবেন।৮ 

মৌলভি অধীন ব্যক্তি হইতে বখনই 
এত কটু ভাষা শুলেন নাই; মোক্তার 

হইতে এমন ছুঃসাহদিক বক্তৃতা আশা 
করেন মাই । ক্রোধে অভিমানে তাহার | 

মস্তক ঘুরিতে লাগিল, উরুদ্বয় কম্পিত, 
অধর অশ্বপত্রব বিকম্পিত, চক্ষুদিয়া 

অগরি্ষলিদ নত হইতে লাগিল। এই. 
০ অসঠ৩ ০৯০৯৬৯, সক ৮১ পপ ০ 
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ক্রোধের ফল কি হয় আঁশঙ্ক। করিয়! 

একজন অনুচর মৌলভির কাঁগে কাণে 

কহিলেন “মহাশয় ! মোক্তার 

দুট লোক, তাহার দলবল সঙ্ধে। এখানে 

স্বীয় সম্মান অনুরোধে সাবধান হঈবেন”। 

ইতর লোক, 

মৌলভি বৃঝিলেন, অধোম্থে রহিলেন, | 

অশপাত 

অন্িমানে | 

দুই এক ফোট' 

দুঃখে মনে, ভয়ে নভে. 

আপাদমস্তক মিরীক্ষণ 

আবজ্ঞন। মধ্য কাল সর্প দেখিলে ভৃত্য 

যেরূপ সম্মার্জনী হস্তে তাবে মারি কি ন৷ 

মারি-ইচ্ছ। ও ভয়ে সংগ্রাম হয়__মৌ- 
লভি মোক্তারের নবভাব দৃষ্টে সেইরূপ 

স্তস্তিত হইয়া! রচিলেন | অবশেষে অন্ধু- 

চরের পরামর্শও মোক্তারের শেষ কথা মনে 

লাগিল, মৌলভি সাবধান হইলেন । 
আঁদগর এতক্ষণ মুখ তুলিয়া দেখিতে- 

ছিল মৌলভি কি করেন তাহার 

ভয়ছিল না, বরং তিনি ছল গ্রতীক্ষা 

করিতেছিল। তীহাঁর সেই খর্ব দেহে, 

মলিন বেশে, বিকৃত আননে ও সঙ্ক চিত 

লোচনে এক প্রকার তেজ ছিল, যাহা 

মৌলতির ক্রোধের ন্যায় প্রদীপ্ত নে) 
কিন্ত বিলক্ষণ দৃঢ় ও স্থারী। মৌলভির 
কোপ প্রধূমিত প্রজলিত ও নির্ধাপিত 

হইতে সকলে দেখিল; কিন্তু মোক্তারে 
ক্রোধ কখন হইল--আঁছে কিন|, গেল 
কিনা, ফেহ জানিল না| তবে মোক্তার 

ফিরৎক্ষণ আপন প্রথার বিপরীত মস্তক 

| উন্নত করিয়। স্থির ভাবে রহিল দেখ! 

হঈল, ৷ 
। কহিলেন “ভাল আমাকে ন1 মান, 
ূ 

পরে অপেক্ষার্ূুত শান্তভাবে মোক্তারের 

মাঘ ১২৮১। 
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গেল, এবং অনেক পরে মস্তক নাষাইয়] 

শর দস্তে দ্তে চর্বণ করিতে লাগিল 

দেখা গেল! সে যেরূপ নির্ভীক 
(ছিল মৌলভির সমকক্ষ হইত্তে যে 

৷ তাহার কোন সক্কোচ চিলনা প্রকাশ. 

পাইল । | 

কিনি প্ররুদ্থিম্ত হইদ মৌলভি। 

ঈঈশা- 

রকে ভয় করিও । এত ওদ্ধত্য অসহ্য 1, 

করিলেন | | এমন সময় একজন ব্যক্তি আসিয়া মৌল- 

ভিকে কহিল স্বাক্গীরা কেহ আসিল ন!) 

আসিবে না; 

দ্বারে গ্রহ্দাহচিন্নশ্বরূপ বেণ! রাখিয়! 

দিয়াছে। মৌলভি উত্তপ্ত হয়! মোক্তা- 
রকে কহিলেন “মনে করিয়াছিস কি। | 

হাকিম কি এত মূর্খ তোর কুত কাধ্য' 

বুঝিবেন| ! তিনিও একজন মৌলভি এবং 

ধার্মিকও বটেন, সয়গাঁনের ঝুঁহকে পড়ি- 

বার লোক নহেন, দেখিস তোর কি 

দুর্দশা! হয়, এবার আর ক্ষমা নাই '১। 

“দেখিব” 

শুনিতে পাইলেন ন! এই ভাঁবে দ্রতবেগে 

চলিয়া! গেলেন । মোক্তার দ্বেষের সহিত | 

মৌলভিকে দেখিতে লাগিল; পরে ধীরে 

ধীরে মনে মনে আপনাকে জয়ী স্থির 

র.. করিয়!, আপনাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে 
'দল মধো প্রবেশ করিল'। .  & 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
সেই 'দ্রিধস অপরাহ্ছে সেই ঝবঝবা 

০৭৮ ০টি ০৮০০ পপি এাডাও রাজা ক এ পপ ৮৯ 

* 

ূ 
বা. 
ৃ 

টু 

মোক্তার প্রত্যেকের ভবম- 

মোক্তার মুখভঙ্গী করিয়৷ || 
তাচ্ছিল্য ভাবে কহিল। শৌলতি যেন 
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চারের আপণির সম্মুখে রাজপথের ! না। বেণা কান ভয়ে মৌলভির স্বাক্ষী 

1 উপর মেট সন্তা স্থ মৌলভি এক চেঁকীতে ] আদিল না ও মোক্তার জয়ী হইল। 
বায় আচেন। ভৃত্য পিতলের গুড় | এখন আমীর আলি মৌলভি সাহেবের 

গুড়ীতে তামাক দিবা! ফুৎকার দিতেছে) : চেতনা হইল যে, মোক্তার সামান্য শক্র 

এক জন দীর্ঘ ছত্র গুটাইর! ভদলম্বনে | নহে, আর .আদালত সামানা স্থল নহে। 

দ.গায়মান আছে এবং দোকানী কিঞ্চিৎ । সত্য ধর্ম ও ন্যায় থাকিলেই যে সংসারে 

কু হয়া মৌলভি সাহেবের কথা শুনি- | নির্থিিপ্বে থাকা যায় তাহাও নহে। এখন । 

তেছেন। মৌলভি সহচর এক ব্যক্তি ; বুঝিলেন. ক্রমে ক্রমে তাহার যথা সর্ব 

এবং দোঁকানীর সহিত মকদ্দামা পরাজয়ের | গিয়! তিনি নিঃস্ব হইতে গাঁরেন। এই 

অবস্তা বলিতেছেন। অন্যায় করিয়া : চিন্তায়, ক্রাচাঁর অতান্ত ক্ষোভ হইয়াছিল 

মোক্তার তাহার প্রধান অম্পত্তি হরণ | কিস্ত তিনি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি । সুতরাং 

করিল পরিতাঁপ করিতেছেন। মধ্যে: ধর্মপথে থাকিয়া সর্ধস্বাস্ত হইয়া ফকিরী 

দোকানী পরিতাপ করিতেছে ও আদা- | আশ্রয় করিতে হয় তাঁহাতেও তিনি 

লতকে নিন্দা] করিতেছে । | প্রস্তত ছিলেন। 

মৌলভি নিকটস্থ কুলগ্রাম গ্রামের ; এমত সময় আসগড় আলি যোক্তার 
প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি | তিনি বিদ্যাবৃদ্ধি : দলবল সহ উপনীত হইল) মৌলভিকে | 

দয়! ধর্মী ও ধন পরশ্বর্ষ্যে স্বিখ্যাত। | দেখিয়! বৃক্ষ-বাটিকায় প্রবেশ করিল। 

কুল গ্রার্মের আমীর আলি মৌলভির ; তথ! হইতে শুনিতে পাইল মৌলভি কহি- 
ভদ্রনা ও বদান্যতায় উপকৃত হয় নাই | তেছেন “ভাঁলঃ কালের গতিকে যদি 

অঞ্চলে এমত লোক নাই। তহারই | সর্ধন্ব যায়, মনের সখ লয় কাহার সাধা? 
নিজ ভৃত্য আসগর আলি মোক্তার যে! ও পাষণ্ডের মনের সুখ দ্বেয় কাহার 

] তাহার রিপক্ষতাচরণ ও সর্বনাশ করিবে সাধ্য?” আসগর কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরে কহিয়া 

|| কেহ অনুভব করে নাই। তাহার ক্ষুপ্র | উঠিল, “হয়েছে কি ? যাহা আছে সব 

ক্ষত অনেক বিষয় মোক্তার নষ্ট করিয়াছে | ধাবে! ভিটায় পুকুর হবে! তাঁহাতেও | 
|| কিন্ত এবার তাহার একটা প্রধান সম্পত্তি ; মনের স্থখ যাইবে না? যাহাতে মনের 
|| নষ্ট হইল। তিনি মোক্তার দ্বারা প্রভূত | সুখ যায় আসগরের তাহাও সাধ্য আছে! । 

| অর্থে আপন বালক মেহের আলির, নামে, ; আঁদগরের শুভ অনৃষ্ট কে খণ্ডন.করিতে 

খ্ুঁকটী তালুক ক্রয় করেন। মোপ্তাঁর পারে?” | | 
[ অপর এক জন মেহের আলি নাম ধারীকে | মৌলভি সাহেব যেন শুনিতে পাইলেন | 
'উঠাইয়া তাহা! হরণ করিল। মৌলভি | না, সহসা উঠিয়া গ্রামাভিমুখে গেলেন। 
অনেক বলিলেন হাকিমের ২ মন ন ফিরল মোক্তার শব  উল্টাইয় দত্তে দত্ে ৰ 
রা 
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ধরিলেন ও বিকট হাস্যে কহিলেন “দেখিলে 

বাবা ! আ'সগবের বুদ্ধি কৌশল । মানুষে 

মানুষের যাঁহা' করিতে পারে, পৃথিবীতে 

যত ছুঃথ ক্লে আছে, আসগর হইতে 
তাহার স্বাদ পাইবে বিলম্ব হইবে না।” 

পথিক ছুই এক জনের হৃত্কম্প হঈল। 

দলস্থ লেক কহিল সাবাস 'ভাই | 

মোক্তারের দলধল লইয়! গ্রামে যাইতে 

সন্ধা হল । সহসা এক জন অন্ধকারে 

মোক্তারের হাত ধরিল। মোক্তার চীৎ-: 

কার করিল, সঙ্গীলোক পলাইল, কারণ । 

এদিক ওদিক ছুই জন অন্ধকারে তাঁড়াইয়! ৷ 

আিতেছিল দেখিল। আততায়ী মোক্তাশ” 

রের কর্ণ ধরিয়! এমত ঘুরাইল যেসে 

মনে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সে 

বুঝিল, মৌলভির পুত্র মেহের আলির ভূতা, ; চেষ্টা করিতেছে। 
এ মকদ্দমা! পরাজয় জনিত কোপ প্রতি- 

শোধার্থ আসিয়াছে । মোক্তার কাপুরুষ, 

1 প্রাণের ভয় অনেক করে, কারণ 

ধারে অনেক সুখ ভোগ তাহার কল্পনা 

পথে রয়েছে | বুদ্ধি পূর্বক কহিল, 

“মুরাদখ| ! আমীর আলির গ্রহ-বৈগুণ্য 

হইয়াছে, বুথ! তৎপক্ষ সমর্থনে লাভ কি?. 

ঢ আমার কাছে আয়. তোকে ভাল চাকরী 

|| দিব” মুরাদ উত্তর না করিয়া মোচড়টা 
দৃঢ়বূপে কির! দিল, আসগর কুজ হইয়! 

পড়িল, এমত সময় চতুর্দশবর্ষীয় একটী 
বলিষ্ঠ বালক আসগরের বক্ষ-স্থলে এক 

[| পাঘাত করিল। আসগর ভৃতলে 
| অজ্ঞানবৎ পড়িল। 

ঘীঁ অবসরে বালকটী তাহার ক্লে অধোবদনে বসিয়া রহিল মৌলজিপুত 

লন্বে সুবভাগী হইব এবং মৌলতিকে, 

র 
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| 

বমিয়! রঃ হন্যে আসগরের গলদেশ এমত 

চাঁপিয়! ধারল যে তাহার চক্ষুন্ব য় রক্তপুণ, | 

জিহবা! বহির্ণমনোন্ খ হইল,এবং শরীর- 

গ্রন্থি শিথিল হইল । আঙসগর এতক্ষণ | 

'আপিয়াছিল, মনের আশা. 

মৌলভির এর্ষো অবি- 

ভাবির! 

পূর্ণ হইল, 

বশে নিপাত দেখিয়া আছুলাদিত হই- 

বেন); এক্ষণে আপন অস্তিম দশ! ভাবিয় 

' হতাঁশ হইলেন । কলেন কি? না হস্ত 

৷ উন্তোলনে সক্ষম না বাক্যম্ফ,রণে সক্ষম 

মুরাদ খঁ। তাহার হস্তদ্বয় মন্তকের উপর 

দিয়! চাপিয়! ধরিয়াছে, আর এক জন পদ- 

দ্বয় ধরিয়াছে। তত্রাপি আসগর অঙ্গ 

দোলাইয়া বক্ষঃস্থ বালককে ফেলিবার 

এমত সময় মৌলভি সাহেব সমুপ- 

স্থিত। আসগর ভাবিল এইবার গেলাম । 

মৌলভি আসিয়। বালকের হস্ত ধরিয়া 

তুলিলেন ও কহিলেন “ ধিক, মেহের 

আলি! তুমি অন্যাপি স্তবোধ হইলে, 

না? সয়তানের দগড আমাদের নিজ হস্তে 

লওয়া কি উচিত ? আমার কথা অবহেলা! 

করে। না, নরহতা। মহাপাঁতক। ?? মৌল-. 
০ ০ . 

28. পপ ২ শীশীশী টীকা শ্শীশশী শীত শশশশিস্ীশীশ্ীটাশ্শটাট পিতা শশা 

ব্ঞ ঞ 

ভির কথায় আসগর মুক্তি পাইল, এবং! 

জনৈক আততায়ী মৌল্লভির আদেশে 

জল ল্ইয়! তাঁহার মুখ চথে দিয়! তাহাকে 

গ্রক্ৃতিস্থব করিল। মৌলভি কছিলের ] 
“৫ খোদা তোমায় ক্ষমা করুন! আদগর ] 

গরের মন্দ ইচ্ছা! করিও না|” আদগর | 

সি পাসসী প 

প্ঞহা 
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গেলেন। তিনি পৃত্রকে না দেখিয়া অনি- ; থাক, তোমার কোন আশা অপুরণ 

| শক্রই হউক, তথাপি একজন নরের হত্যা ; বল?” 

সেই রজনীর র্দভাগে কুঁলগ্রামের | গ্রাণবধ করিতে যে উদ্যত হইয়াছিল, 
ূ দক্ষিণ মাঠের মধ্যে যে এক ক্ষুদ্র সমাধি সে কি আমারও. পরম শক্র নহে? 
স্থল আছে, তাহার উপর তিন জন ব্যক্তি : আমার একটা ভিক্ষা ( তুমি শ্বশুর হও 
|| জ্যোৎসালোকে উপবিষ্ট ছিল। এক জন | রাগ করিও না) গুনেছি আমীর আলি 
এ আদগর আলি মোক্তার, আর এক | মৌলভির ভাবী পুত্র-বধু মেহেরউননিস 
জন তাহার ভ্রাতুপুত্র ফজর আলি এবং | নাক বড়ই সুন্দরী ও বিদ্যাবন্তী; আমি 
তৃতীয় আঁদগরের 'ঈলস্থ স্বাক্ষী বাকর : তোমার কন্যা আমীর জানকে অবহেলা 
আলি। আপগর কহিল “ আমীর আলি | করিব না, তবে মেহেরকে নিকাহা! 
মৌলভির সর্বনাশ না করিলে আমার ; করিতে পাই এমন করিবে। * আসগড় 
পৃথিবীতে থাকায় স্থখ নাই,। আমি মনে | ঈষৎ হাসিয়৷ কছিল এর জন্য এত কেন। 

৷ মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার ভিটায় | সে তোমারই রহিল | আর বিষয় কার্ধ্য 

পুস্করিণী' দিব) সর্বস্ব আম্মপাৎ করিব, ; জন্য কি, এক কন্যার অনুরোধ কেহ 
তাহার স্ত্রীকে কাড়িয়া লইব এবং তাহার : মানে? প্রতিজ্ঞার জন্য, প্রতিপত্তির জন্য, 
দুর্দান্ত বালক মেহের আলির প্রাণবধ | শত কন্য| বলি দেওয়| যায়। * 
করিব) যদি তোমাদের বল বুদ্ধি থাকে, | তখন তিন জনে আপন আপন দক্ষিণ 
নাহম থাকে, আমার সহিত সঠ্য কর, ! হস্ত একত্র করিয়া একটী গোরের উপর 
শপথ কর। ৮ বাঁকর কহিল “ ও ভাই ; রাখিল। বাম হস্তে মুখ ও দাড়ী বুলাইয়া 

প্রসাদেই আমার সংসারদুখ। আমাকে | গোলামনবী পীরের আওলাদ হই, এই 

| জাহার কোন ন্দেহ নাই। কিন্তু মৌল- | করিতেছি, তিন জনে একমন্ত্রীওএক- 

হলাদে হী হী করিরা বাঁকর হানিল, ; সর্বস্ব নাশও বংশ ধ্বংশ করিব, করিব, 

৷ নিবারণ করিলেন ভাবিয়া হৃষ্টমন হইয়া | "চাচা! তোমায় আমায় কি ভিন্ন? : 
গেলেন। তোমার অবমাননা! যে করেছে, ভোমার | 

| মোক্তার তুমি জান মৌলতির বিরুদ্ধে : কল! পড়িল এবং কহিল « আমরা 
া্ষ্য দিয়াই আমার শরীর, আর তোমার | যদি যথার্থ মুসলমান হই ও যথার্থই, 

| ব্যোতঙ্ায় তাহা বিকট দেখাইতে লাগিল ; করিব, করিব। তিন জনে গভীর নার- 

মাঘ ১২৮২। মেহের পার জানি। 8৪৫৩. 

মেহের আলিও তৃত্যগণ লইয়া, চলিয়া সোডা কহিল যদি আমার আশ্ররে ূ 

0 ষ্টাপাত আশঙ্কায় এতদুর এনেছিলেন। | থাকিবে না। এগ্ষণে কজর আলি কি ] 

| 

সুপ সাসপাসেসসী 

সপ 

তুমি যাহা, বলিবে অনাপত্তিতে করিব ( পীর সাহেবের গোর স্পর্শ করিয়া শপথ ; 

ভিন্ন বাদী গুলি আমায় দিবে 1.৮ আ- | হৃদ হইব, আমীর আলি মৌলভির | 



বীর বরে সমস্বরে বলিল ** আমাদের | যেখানে ষড ঘর ছিল ঠাঁওরাইয়া খুড়িতে 

গোর পর্য্যন্ত এই শপথ রছিল।” সকলে | আরস্ত করিল। একজন সোৎসাহে 

একটু একট কবর মৃত্তিকা বস্ত্র বাধিয়া | কোদাল পাঁড়িতে পাঁড়িতে 'দলস্থ এক 

ব্যক্তিকে সঘোধিয়! কহিল “ওবা জাফর 

গ্যা, এস্তে আইয়ো, মৌলভি সাহেবের 
বড় ঘর (কাঁপা, টেউ] পাইবি ।৮ 

জাঁফব কহিল, “ছা? কোস্তে বড় | 

ঘর আছিল? কোন্য। মৌলভি সাহাব?” 

যে প্রথম স্থৌধন করে তাহার নাম ] 
রমজু খা। রমজু কাইল; | 

%ছুর অভাগ্যির কত, মৌলভিকে 

নজানিসনা? এ যে ররর আছে ঁ 
সাহাব ।” | 

জাফর। ঘ্যা। ওর টেউ। কোডে? 

টেঙ। থাকিলে আর জারিতে ঘর যায়? 

সব ঝুট বাত 

রমজু « আহাহা! মৌলভি বড় 

জাইণ্ট, মান আছিল, ওই ছুকোণার ছুই 
খান্ব! মৌলভির দেউড়ীর আছিল, ডাঙ্ধর 

দেউড়ী, আর বড় ঘর যে আছিল 
দুহাঁজার টেউা দাম। ১০ হাজার 

টেঙার জিনিস আছিল। কল্ পে'ছপীড়া। 
খুঁড়ি মনা এক আড়ি টেঙা পাইয়ে। 
বাঁদীর ফত ফজরগ্য। বাঁড়ি লয়ে | ্ 

আঞ্জ দুগা মোহর পাঁইই ফজব গ্যা টের 

নপাইয়ে। আত্জি মৌলভিকে দিই 

মৌলতি ন লইয়ে, একগো জোর করি 
তার পোয়াকে দিই একগোয়। 

আঞ্ি'রাক্কি 1” রত 

জাঁফর। ' মৌলভিকে দিল, ক্যাট 
| রমভু। মৌলভির ধর্মের টেডাঁ যে 

লইয়! প্রস্থান করিল। 

শরবত 

তৃতীয় অধ্যায়। 

কুলগ্রামে আমীর আলি মৌলভির 
|| ভবন অতি বিস্তীর্ণ ও অপেক্ষাকৃত শোত- 

মান ছিল। সন্মুথে একটী অঙ্গন; 
[ তাহাতে একটা ম্বস্ছবারি দীঘি ক।, 

[ তাহার উপর উভয় পার্থ এক এক বাধা 

ঘাট ছিল। পশ্চিমে উপাসনালয় ও পূর্বব- 

পার্থ চিড়িয়া খান! ও পশ্বালয় ছিল। 

উত্তরে এক অঙ্গনে গৃহপালিত পর্খাদি ও 

পক্ষী সমূহ ওধ্যান্যাদদি ছিল। তাহার 

উত্তর পার্থ সুদীর্ঘ এক দেউড়ী ঘর ছিল; 
তহুত্তর বহিরঙ্গণও তছুত্তর ঝলি পার্খে 

অস্তঃপুর অঙ্গন । বহিরদ্গণের একপার্খে 

বৈটক খানা, একপার্থে গৃহ মসজিদ 
অস্তঃপুরে একটা আওলা সহ বড় ঘর ও 

ছুই চা্রিটা চাল! ঘর ছিল।  অস্তঃপুরে 
এক ধারে ঝলি ঘের. পুক্করিণী ও 

এক ধারে বাদী গোলামের বাস সমুহ। 
সমস্ত ভবনের চতুর্দিকে গড়থাই জল। 

'খী সকল ঘরের আর চিহ্ন নাই, 
| মোক্তারের ভিক্রীজারিতে তাবৎ ভগ্ন ও 

নিলীন হইয়াছে দেউড়ী হইতে বড় 

ঘর পর্যন্ত যে স্থান ছিল তাহাতে এক 
পুক্ধরিণী খনিত হইতেছে | .শত শত. 
0৮৯: নিযুক্ত হইয়াছে। একদল), 

পপ ০ ০৮ পাপা পো পপপসপপ্্্প্প্পপ পাপা 

পিপাসা াস্প শাসকের িশ্টীি শিশির িিিতোীশাশ্টাঁীঁীটিী 



-- শশা 

শশী শী পিপাসা 

) 

ূ মৌলভির খাইয়ে মানুষ মৌলভির টাকর 

পেস প্রশ্ন শেপাস্প্স্পাল 

স্পা তাপ শশা সেী পাপী শিপা শাকির শেসশ শশা পিপিপি টিটি শাল 

হইয়ে আগে ৯০? গোলাম আছিল, সব 
ূ পলাহিয়ে, গা হাতী, রঙা ঘোড়া 

লইবে জা আনিয়া খোড়া নুকাইযে ৃ  ৷ জাস্ুয়র € ঢের. আ[ আছিল) গয়াগ, কাল- 

আজ জর হুইয়ে কি হয়! : | সার হরিণ, যয়।র, খাষল্যা নাম জানে 

জাফয়। ,টেড। আছিল ত মৌলভি ন র কণে? রোজ শওয়া লোক & মমজিদে 

দিউল্ কা।, ঘড় বেঠাইয়ে কিএর লাই? * ফকীর গরিব আদিত। ধন্মের সংসার 

রয়ভ্। চোরা করি আলগরগ্যা নীলাম: : এমন হইবে কনে জানে? আসগর গ্যা 

করাইঈয়ে ; মৌলভি টেঙ। দ্িইল হাকিম : জাহান্মবে বাঁক!” ধলে জোরে কোদাল 

নলইঈয়ে। আসগরগা। বড় সরভান! : ফোলল। 
| এমহ মময় মোক্তারের ভ্রাতুঙ্পুত্র ফজর- 

1 আছিল, 'এখন মৌলভির নামে মিছে; আলি, যে কোড়া থাটাইতেছিল, 

মক্গেয়া করি সব কাড়ি লইছে। | আসিরা কহিল “দেখিল, রমজ| ঘা পাবি 
[ ( মৌলভি ভাল লোক, কিছু ন কয়।; আমাকে দেখাব! তোদের হি 

মপজিদ দেবতার বলি ডিক্রী ন হর, মদ- ৰ দিব।” রমজাচুপি ২ কহিল “তোর মাথা 
জিদে মীলভি আছে। দেখায়ম্ বাদীর ৮” প্রকাশ্যে কহিল 
জাফর উহার কিছু ন আছে? | “আওরার কিসমতে ত কিছুন আছে, 
রমজু। ওণ্মারে মা! এখনও ওয়ার; আওরাত একগোয়া কড়ি ও ন পাই) ব্ড়া- 

একগোয়। লাক টেঙার জহাজ মক্কায় ; মিঞা সব লই গিয়ে।» 

আছে। ১০ হাজার ঠেঙার জেওয়ার | মোক্তার গোপনে মৌলভির ভবন নীলাম 

আছে আঁর কিছু জমীদারী আছে। সব | করায় ;যে দিবন ভবন ভাঙ্গিতে আসে 
হাত লাগছে না; যখন ওই খে মোক্তার- | মৌলভি টাকা লইয়। আদালতে যায়; 
গ্যার মাথা গাইবে। মৌলভির পোরার | কিন্তু কোন মতেই নীলাম রহিত হইল না। 
ধড় জোর। পো! আমরাকে মারিতে : মৌলভি অগত্যা সপরিবারে মসজিদে 
আনো, আঞ অনেক যমঝাই আমর! : গিয়া রহিলেন। মৌলভির এখনও কিছু 
গাবুর; বুদ্ধ জার কিছু ন কর়। গোয়া । ৷ কিছু জমী আছে প্রজাও আছে, তাহারা 
ডাঙ্গর হইলে আসগর গ্যার মু চিবীয়ে : মোক্তারের প্রতিশোধ* লইতেও পারিত, 
থাইবে; আর এ দিঘিতে যে মাটী কিন্তু মৌলভি সয়তানের দণ্ড নিজ হস্তে 

(ফেলিতেছি উঠাইয়ে এ পুকুর বুজাইবে |? : । লইবেন না, সুতরাং তাহার অনুগতেরা 
জাফর। মৌলভি তবেত কম লোক, হতাশ হইল। মোক্তার দেখিল মৌল্ভি 

লুয়। এখনও এত বিষয় আছে ? কিছু করিতে পারিলনা, পরে এ ভবন 

রমজু কহিল “মৌলভিত এখন ফ্কীর স্থলে,পু্করিণী খু*ড়িয়া! উত্তম দীর্ধিকাটা 

ভরাট করিল। তাহার প্রতিজ্ঞা ফি শে 

সিদ্ধ হইল। 19 

৷ মাথ ৯২৮২। _ মেছের স্মানি। | 8৫৫ 
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মৌলভি স্ত্রী পুত্র লইয়া মসজিদে 
আছেন, কোরান পড়েন ও সংসারের | 

অনিত্যতা বিষয়ে ভাবেন ও উপদেশ 

দেন। তীহার বিচরণ স্থল পাশ্বস্ত কবর 
ভূমি। এ দিবস অপরাহে মৌলভি ও 

উহার উকীল মুন্দী মাগন দাস উভয়ে 
বমিয়। কথোপকথন করিতেছিলেন। 

মৌলভি কহিলেন “মুনসী সাহেব; 
আর আমাকে মকদ্দামার উপদেশ দিবেন 

না, আমি ছুনিয়া-দারীতে অতিশয় 

|| বিরক্ত হুইয়াছি। 'মমার যাহ। ছিল 

গিয়াছে যাহা আছে বিদায় করিতেছি | 

কেবল মাত্র স্ত্রীর অলঙ্কার ও জাহাজ- 

টীতে হাত দেই নাই; যত দ্দিন জীবিত 

থাকিব বিবিকে কষ্ট দিতে পারিবন]। 

আর পুত্রটীকে সষ্কে রাখিব নচেৎ 
সে বড় দুর্দান্ত কখন, কি ক'রে বপিবে। 

মাগন দাস অনেক বুঝাইলেন যে, 

ংসারী লোকের পক্ষে ফকির হওয়া 

|| হফষর। স্ত্রী পুত্র কোথায় ফেলিবেন? আর 
তম্নই ব1 কি? অলঙ্কার -বেচিয়া আর 
কিছু খরচ করিয়া শেষ চেষ্টা দেখা 
উচিত ।  অগত্য। স্থান পরিবর্তন করিয়! 

বিদেশে যাওয়া উচিত। মৌলভি তাহা- 
| তেই সম্মত হইলে মাঁগন দাদ কহিলেন 

|| তিনি ইচ্ছা করেন ত তাহার দেশে পটা- 

যাতে তাহাকে যথেষ্ট চ্ছল দিয়া বাস 

করান। তাহাই স্থির হইল, কেবল মক্কা 
| হইতে বিবির জাহাজটা আসিবার ও 
| এখানে যে জমীজিরাত আছে তাহা! পুত্রের 
মামে দান করিবার অপেক্ষা! রহিল 1: 

আব্যদশস 
৮৮৪৬০৪৮৯৪৪৫ জজ লজ কত ৮৬ ৩ ৪কড উজ ৪ কন সত হর তইও দিসিরি পর হতজপ৬৮৮শলের বক্র বনজিস্তত ০৬৬রজজ রজ্জব ততকত্রিহটতিজতজিল এড ৬তব সহজ জলজ 

চ 

( মণ্ডিত ছুরিকা | 

এত ভবানী 

মাঘ ১২৮২। || 
৭১ ততশ প৯৯ত২জ তর জজত তর জনি তহজউিস এর ইলত৮ ৯ ০৯১৭৯ সত শত তাহ লিসা ইলাত্চ পা একক শজততিজজজতজউিডডও গত টি উতর উশকজগক সঙ ও ৮৬০০ -৬৮০৮৩ ০৪৩৩৮০১ ১০০৮ 

মাগনদাস অনেক চূঃখ প্রকাশ করিয়। 

বিদায় হইবার কালে মৌলভি তাঁহাকে 
একটু বসিতে কহিয়৷ মসজিদ মধ্যে 

গেলেন । অগ্পক্ষণ মধ্যে হস্তে একটা 
1 

 ধস্ব মপ্তিত দ্রব্য আনিলেন। খুলিলে 
প্রকাশ হইল এফটী মখমল.ও স্বর্ণ 

খচিত ঞীবরণে একটী মহামুলা-রত্ব-. 
মৌলভি কহিলেন 

“মুনসী সাহেব, আপনি আজকাল বিন] 

বেতনে যে এত সাহায্য করিতেছেন 

তাহার জন্য বড়ই কুণ্ঠিত ও বাধিত 
আছি। আমি দরিদ্র হইয়াছি কি করিতে 

পারি? যাহাহইউক আমার স্মরণার্থ এই 
দ্র বস্তটা রাখুন” যুনসী নিতান্ত সক 

চিত হইয়া কহিল্লেন “মৌলভিমাহেৰ |. 
ক্ষমা! করুন। আপনার যে কিছু করিতে 

পারিতেছিন! ইহাতে বড়ই দুঃখিত আছি। 

য্দি আপনার দিন হয় আমার প্রাপ্তির 

্রটী হইবেক না। এই বস্ত মুল্যবান্ ও |] 
স্থুরূচি-বিশিষ্ট দেখিতেছি | আপনি অবশ্য 

অনেক দাধ করিয়া ক্রয় করেছিলেন। 

আমরা শান্ত হিন্দু ছুরিকায় আমাদিগের 

গ্রয়োজন নাই । আপনি উহা নিজের: 
জনা কি পুত্রের জন্য রাখুন” মৌলতি 
ছল ছল লোচনে স্বরভঙ্ন ভাবে বলিলেন--:. 

“সত্য বলিয়াছেন এটা আমার সাধের 
দ্রব্য ;) আপন বংশ হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন || 
করিব স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু আমার 
পুত্র যেরূপ উত্তপ্ত-স্বভাঁৰ তাহার হস্তে ইহ! 

নাস্ত করিলে কোন ঘিন আত্মবহত) কি. 

নর হত্যা ঘবটিবে, এজনা ইহাকে বিদায় | 
স্পা পাপা অসপপনপস 
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করিতে ব্স্ত আছি। আপনি পৃথিবীতে 

আমার একমাত্র বন্ধু আছেন, তাই আপ. 

|| নাকে দিতে. চাহি! উকীল আর কিছু 

কিতে পারিলেন না--কুতজ্ঞ হইয়া 

উপটৌকন লইয়া প্রস্থান করিলেন । ূ 
: 
ৃ 

সেই রূজনীতে সেই মসজিদের অভ্য- | 

স্তরে মৌলভি এক গ্রান আহার করিয! 

তৃপ্ত বৌধ করিলেন এবং আপন স্ত্রীকে 
সক্ষোধিয়া কহিলেন “সত্য কহিতেছি 

পরিয়ে! তোমার হাতের কি অনিবর্ধবচনীয় 

গুণ, আমি অনেক পোলা কাঁলিয়ে 

থাটয়াছি; কিন্ত এমন ঝোল কটা কখন 

খাই নাই ।” বিবি ঈষৎ হাসিলেন, তাহার 

স্ন্দর আনন ইহাতে আরও মনোহর 

হইল। অমির ভাবে বীণা-বিনিন্দিত 

স্বরে কহিলেন “তুমিত আমার ঘব ভাল 

দেখ, তোমার গ্রশংমার অনেক বাদ দিতে 

হয়। আমি কি রাধিতে জানি? কিন্ত 

তুমি ভাল বাম বলে আমার হানতে খড় 

আমোদ। বাস্তবিক যখন এশ্বর্ধা ছিল 

এমন সুখ কখনও পাই নাই। জমামিত 

ৃখী আছি, কিন্তু তোমার ছুঃখ দেখে 

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রিয়তম! 

আর কেন জিদ কর, আমার অলঙ্কার 

[ লও তু'ম পুর্ব হও, নচেৎ এছার দশ 

পরিভাগ করিব। যখন ভবনের দিকে 
নেছা 

|| চাহি ও কোড়াদের দেখি হুদ ফাটিয়া 
যগন মেহের একাকী বেড়ায় দেখি £&য়। 

অন্তরে বড় বাথ হয়। 

ূ িয়মাণ হ্ইয়। কখর স্থানে বসে থাক | 

| এবং পথিক লোক জন তোমায় নাগ 

ূ 

র 
ূ 

স্পা 

আর যথুন তুমি 
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ন| করিয়। চলিয়! যাঁয়, আমার দুঃখের 

নীমা থাকেনা 1” বলিতে বলিতে চক্ষের 

জলে তাহার দেহ ভামিয়! গেল। 

মৌলভির স্ত্রী অদ্যাপি দ্বাত্রিংশ বর্ষের উ্দ- 
বয়স্কা হন নাই | একমাত্র সন্তান হওয়ার 

এবং চিরকাল সুখে থাকার জন্য তাহার 
বয়স আরও ন্যান বলিয়া প্রতীয়মান 

হয়। তিনি গৌরবর্ণা অর্গত-যৌবনা ও 

সুকোমল-আননা। তীহার মুখশ্রী অতি 
মধুর। চক্ষুদ্বয় বিস্তারিত ও কৃষ্ণবর্ণ তারক- 

মুল সর্বদা চঞ্চল। বিশেষত, অঞ্জঃপূর্ণ | 

হইলে উহ] অতি শোভমান হইত। 

কেশপাশ আর তেমন সুসজ্জিত নাই, 

তত্রাপি সেই শ্ুশ্যাম সুুচিকণ ফেশে 

গৌরবর্ণ মুখপন্ম অতি বিশদ দেখাই" 
তেছে। কপাল, দেশ সুগোল এবং 

কপোলদয সবপুষ্ট। রা 

জরলতা নাসিক! ওষ্ঠাধর চিবুক স্থুগটু 

চিত্রকরের অঙ্কিত বোধ হয়। অশ্রচ্জলে 
1 

ভানমান হইয়| সে বদনের এক অনির্বব- 

তাথচ স্থগোল এবং কণ্ঠদেশে অন্যাপি 

মহামূলয রত্বৃহার যথেষ্ট আছে। ক্লেশে 

ও দুঃখে যদিচ রমধী অতি কুশাঙ্গী হই- 

রান্েন উত্রাচ অদযাপি কণ্ঠাস্থি পরিদৃশ্যমান 
হয় নাই। আঙ্গাবরণের গোল'কৃতি ছি 

দির] বক্ষঃস্থলের মধাভাগ . হর্ষ'ম লের 

ম্যায় গ্রদীপ্যমান। স্ুদ্দরী বাম হস্তে 

আপন পৃত্র মেহেরের মন্তক ধরিলেন 

এবং দক্ষিণ হস্তে ক্ষু্র সথগোল অগ্ুলিতে 

| কিকিৎ জ কও রর লইরা মেহেরের « 
সম পেশ ৮৮প ৮ শক শিস ০ 0৮৯ শক জন ১৮৫৮ ৯৭% ক 

র 

চনীয় শোভা হইয়াছে । গরীব ক্ষীণ | 

টিপা 
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মুখে দিলেন? | মেহেরের র মুখটা « অবিকল 

তন্মাতার মুখচ্ছবির গ্রন্তিবিষ্ব বলিলে 

বল! যাঁয়। সেক বিস্তারিত কষ্খচবণ 

টলটলে লোচন, সেই গ্টফেণনিভ | 

বিশদ গৌরবর্ণ, 
সবপুষ্ট ফগোল এবং চিঞ্জলিখিতবৎ 

নাসিক! তবে বয়স নানতা 

হেতু অধিক কমনীয়তা গ্রকাণমানি। 

পিতা মাতার দুঃখে মেহেরেরও চক্ষু ছল 

ছল করিতেছিল। 

মৌলভি 

ও বদন। নান 

দা 

যে স্গোল মনিবন্ধ-সংঘুক্ত 

ক্র ক্ষুদ্র অগ্নুলিচর আহারীয় ধরিয়াছিণ 

তাহা দেখিতেছেন, কি যে মুগোল ভূজে 

মেহেরের মন্তক ধরিয়াছেন ভাহ। দেখি- 

তেছেন ; ফি ধাম হস্ত, উদ্রোলনে পরি- 

দৃশ্যমান বাম কর্গ ও বঙ্ষঃস্থল তাহারই 

৷ রম্শীয় শোঁভা দেখিতেছেন, তিনিই 

জানেন। একবার প্রণকিনার চক্দ্রানন, 

একবার শ্নেহনর ২ 

রমণী কহি- 
1 কামার এ যে দুঃখ 

(মহেরকে স্পর্শ 

করে সৰ ভুলি। এক দণ্ড না দেখিলে 
অন্ধকার .দেখি। আজ ছুঃখ হতেছে 
কি করে তোমার ফেলে থাকি, কারণ 

ল্য আমাকে পিত্রালয়ে একবার যাইতে 

হইতেছে । ৮ মৌলতি আশ্চর্য হয়৷ 

কহিলেন “ সহসা পিত্রালয়ে বাইফার 

এক দুষ্টিতে সেই ছবি দেখি- | 

তনরের মুখ দেখি 
 জেম। চিত্র'র যেরূপ রমণীয় দৃশ্য নিস্তদ্ধ 

ভাবে দেখে, তেমনি মৌলতি সেই রমণীয় 
| ছবিটা দেখিস লাগিলেন। 

' লেন « প্রি ম 

কিন্ত গোমাকে দেখে ও 
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৷ চমকালে তাহাকে একবার না দেখিলে 

সেই স্তগোল কপাল; 

ভ্রুগল 

_ ১ শ্রীল তা তপাপিপসশী পতি ২ 
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যা ১২৮২ 

হেড়ুকি? ৮ ৮ « আমার ভ্রাতার অস্থিম 
' কাল উপস্থিত । দেখি বদি শেষকালে 

: তাহাকে ধশ্মপথে ফিরাইত্ে পারি » নচেৎ 

মনে বাথ। রহিবে |? ৰ 

মৌলভি কঠিলেন ত্তানার এ ঘটনা | 

বিশ্বাস াঁা। । তাহার শ্যালক মোক্তারের | 

অনু? গত, হয়ত কি এক প্রবঞ্চন। করিয়। 

বসিয়াছে | রমণী কাঁহলেন তাহার আ- 

শঙ্কা নাই, মিথ্া। হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ 

চলিয়া আসিরেন এব, শত কেন পাষণ্ড ্ 

হউক না ভ্রাহা হই্টরা ভগিনীর কি গ্রাণ ৃ 

সতকত1 ৷ নাঁশ করিতে পারিবে? বরং 

জনা অলঙ্কারাদি রাখিয়া যাইবেন। 

মৌলভি কহিলেন, ** পরিয়ে! তোমার 

বিচ্ছেদই ভয়, অলঙ্কার যাঁউক আর 

থাকুক । অলঙ্কার কাঁড়িয়। যদি তোমায় ূ 

ফিরে দেয় এই আমার যথেষ্ট লাভ। | 
কিন্তু মেহের আলির তোমার সঙ্গে যাওয়া! 

হইবে না, কারণ সে হয়ত এক কাও 

বাধাইযা। বসিবে। নিতান্ত যাইবে বদি 

বুড়ী বাদীকে লইয়! যাও ও শীন্র দিনে 
দিনে আসিবে । আমার বড় তয় হই- 

তেছে।” রমণী ভ্রাতার অমঙ্গল সংবাদে 

কাতর ছিলেন, স্বামীর আশঙ্কা বৃথ! 

ভাঁধিয়া পরদিবন পিত্রালয়ে গেলেন। 

কিন্তু সকলি আসগর আলি মোক্তারের ] 
তুরী। সে মৌলভির স্ত্রী ও বৃদ্ধা! পরিঃ 

চারিকাকে আবদ্ধ রাখিয়া মৌলভির ; 
শ্যালকের এক প পরিচারিকা দিয় সংবাদ 

পাঠাইল। এ শ্যালকের পীড়া বৃদ্ধি হই- 
১ সস্্প্ 



|| মা ১২৮২। মেহের আলি । | 8৫৯ 

[গছ সে রনী  মৌরতি ভর স্্রা ও বটে। প্রার পঞ্চশং মুখায় হা 

| আসি 5 পারিবেন না। | চলিহেছে। 

| নারদ এগল[দের, পশ্চটাং ভাগে একটা 

। সামানা বেড়া দের] ঘর. সেটি খুন- 
সা ০ স্পেপ্পাশটটা তি পাঁশীিশাশীতী 

চতর্থ অধ্যায় | 
: | 0মফের খাপ কামরা । "থাব গামলায় 

গ্রাম সর ও ঝবঝবা। বটচণার । জল আছে, একটী বদনা আছে, পানীয় 
" ,জল জনা একটী কুর্তিও আছে এবং 

একটা উচ্চ ভূমি&রদেখা যায়। তাছাব উপর । নমাক্গ জনয এবটী বিছানা পাড়। আছে। , 
এক মসজিধ স্থাপিত আছে। শ্রুত গুহের আরও একটী আসবাব আছে, 
হওয়া যয় পুর্বে ' এই স্থানে মুনসেফি | | কাষ্ঠের এক তেকাটার উপর এক খানি | 
কাছারী ছিল। এক জন মৌলাতি এথান- ৷ কোরাণ রহিয়াছে। মুনসেফ যে খোদা- 
কার মুনষ্সেফ ছিলেন | কাছারী গৃহ্টী। | পরস্ত তাহার চিহ এজলাস হইতেই 

অতি সামান্য; তাহার মধ্য ভাগে এক জাঁজল্যমান। 
থানি তক্তাপোষের উপর একটী লাল বেল! দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে সহসা 

রেখাময় পাটা ছিপ । পাটাটাতে এত কালি ; জন কএক চাপড়াণ ধারী পেক়্াদা আসিফ! 
পড়িয়াছে ও এত ঘম্ম ও তৈগের চিহু হই- ” 

“প্রা মধা ভাগে রাজপথের দর্গিণ পাতি 

পা সপ এলাহি পানা 

আর ৮ - স্পা শিশী শী স্পেস পপ পপি ০ শি তি: শশী ২ 

সা শসা ীশীশীসীপীশীশিশি সী সি 

২ শ্র্ি্িতি পপ পা পসপাী” ৮ শী সপ াশিপপ্পেস্প্পীশসপসপলী 

সস হা তি 

ভিড় টেম্জাইতে লাগিল। “মুনসেফ 
।ধাছে, থে উহা ৷ সঙরঞ্চির ন্যায় রূপ ধারণ | সাহেব এত সকালে কেন ?% লোকে 

' করিয়া ছে নর একটী তৈল|ক্- 055 "বুঝ ৰ বলিতে বলিতে পথ ছাড়িয়া দিল। মুন- 

“(গাদা )৮ উপাধান মুনসেফের স্থান | ষেফের মাথায় ময়লা পাগড়ী এক কালে 
| নিণীত করিরাছে। এক,পাথ্ধে গান দান ও গত: উহা! আরখী ফ্যাসনের ছিল | .মিহী_ 
পিকদান, এক পাশ্থে আলবলা। মন্তকে | চাপকানে বক্ষঃশ্থলের অর্ধেক মাত্র টাকি-: 

৷ একটী ছি খিছিন্ খু নর চা । রাছে, চলচলে ইজারের গ্রাত্ত ভাগ ধূলি ও ূ 
| ৷ গলায় কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিরাছে, সন্খে 1 

কাচার ন্টায় থোবনাওয়ালা ইঞ্জারবন্ব || 

৮০ শপ পতিত পিপিপি শপ পাস শি 

টে... ০০ পাপে শীপীশি 

ঞ চি 
এটি 

ছি এ এম. চর ০ বটে বটি 4 
পাপ 
৪ এ ৩ স্পস্ট ৭ নে এপ পাপী এ 1 এ রি 

ওয়ালা টি আছে। গৃহের ভিতরে স্থানে 

স্থানে এক এক চেটাই পাড়িরা ও দপ্তর | ঝলিতেছে। মুনসেফ পান চর্বণ করিতে ] 

| লইয়া উকীল মোক্তার ও কাগন্গ বিভ্রী-| | করিতে ও একটা ছোট হাত গুড়গুড়িতে | 
। ওয়া বিয়া আনছে । গৃহমধ্যে লোকে "মাক টানিতে টানিতে এক্রলাসে ধদি- | 

লেচ্ষারণ্য 'ঠেলে যাওয়! ভার। হষ্ট ৃ লেন। উকীলেরা মন্মুখে হাজির টির 

অপেক্ষা তথায় গোলোযোগ অধিক। | এবং আমলার! নথি লইয়া! চৌকীতে খসি- 

; আবার মধ্যে মো মকদ্দন( কবীর উত্তরীয়ে লেন, মুন্ষোফ তাকিয় $স দিয়! বাম হস্তে ৃ 

শু মতন্য' বাদ! থাকার ঘনটা সৌ মতি ৃ উদ বুরাইযাওদদ্দিণ 88৯ টিতে- 
২) » ১৬ পা ত৮া ২ 

স্পা স্পা পাপী 

ূ 

টা 
| 
খা 

০০ শন ০ রনির ক ৩ উপ উপ 18 সস ০০ ০০০ পল 



'ছন ও পিঞদানকে ভারগ্রস্ত করণোদোগে 

[. গহ 

হইয়াছে? গন্তীর ভাবে হুজুর বলিলেন। 

৪৯ 

ফাটাইভেছেন। “অজ বড় আহার 

এক. জন হিন্দু উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন 

ভুজবের কি আহার হইল ?” মুনসেফ 

৷ দ% বিকাশ 

কহিলেন ““ছ্কোমাদের অবশ্তার ভোজন 

করিলাম” মসুনসেফের সংস্কার আছে 

[| গাভী হিন্দুর দেবতার অবতার। উকী- 

লের মুখ চিরকালই অবাধ্য, উকীল 

( কহিলেন “বড়ট! না ছেোটিট! ?? মুনসেফ 

ছোট বড় অবতার জানিতেন না, জিজ্ঞাস! 

করিলেন ছোট বড় অবতার কি? 

উকীল কহিলেন *“গোস্তাগি মাফ হউক, 

| বরাহ অবতীর বড়, কৃর্ম অবভার ছোট ।” 

|| উভয়ই হাঁরাম। মুনসেফ সাহেব তোঁব! 

তোবা করিলেন। 
॥ রসিকতার হস জন্যই' হউক অথবা 

| কার্ষ্যের ভিড় প্রযুক্ত হক তৎক্ষণাৎ 
কার্ধারন্ত হইল । আমলার ছুই এক কথায় 
বাছে কাজ সারিয়া নথি পেষ করিলেক। 

কোন. মকদ্দম! আগ্রে পেষ হইবে প্রথমেই 

ইহার. বিবাদ উঠিল। সেরেস্তাদারের 

| পার্থ এক বিবাদী দণ্ডায়মান, ছিল। সে 
৩ টাকা নজর মুনদেফ দাহেবের সন্গুখে 

রাখিল। মুনদেফ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 
( কহিলেন “তিন রোপেয়া? হাম ঘুষ", 

লেতা হায়? উঠাঁও।” সেরেস্তা্ঠার গা 
টিপিয়। কি বলিয়|! ছিল, বিবাদী ' আস্তে 

ব্স্তে আর ছুই টাক! তাহাতে রাখিল। 

ূ মুলে কথকিৎ ছি স্বরে কহিলেন 
০ ১৮৯০৯ 1৮ শকী ০০ পা ০৮২ এ ২ পা 

আয দন ও 

রা সহর্ম ভাঁব,গ্রকাশ করতঃ | 

মাঘ ১২৮২। 

পাঁচ ঝোঃ পা? | হাম ম ঘুব । লেতাহ হায়? ৰ 

দরিয়ামে ফেক দেও ।' বিবাদী অপ্রতিভ 

হয়! টাকা তুলিল এবং আর দিত্তে পারিবে 
না এবং মুনসেফ রাগিয়াছেন বুঝি! 

ইতশ্ততঃ করিতেছে) এমত সময় মুনসেফ 

একজন &পয়াঁদাকে কহিলেন “লে যাও 

উস্ কো । বিবাদী ভাবিল তাঁহাকে বুঝি, 

জেলে দেয়। সেরেমস্তাদার কহিয়া দিল 

“পেয়াদা যা বলে করিস,। বিবাদী 
পেয়ারার নির্দেশ মতে খাঁসকাঁমরায় 

গামলার জলে ৫ টাঁক! দরিয়ায় ফেলে 

দিয়! এজলাসে আসিল । স্ুকুম হইল 

কাঁল মকর্দমা হইবে । বিবাদী অদ্রাই 

বিচার চাহে। সেরেস্তাদার চুপি চুপি 

কহিলেন “বেট! আজ যে ভিজ্রীর দির্ন, ॥. 

হাকিম কি তোর জন্য অনিয়ম করিবেন £ 

কাল আনিস ॥ 

একটা বড় মকর্দম! পেষ হইল, এক 

পক্ষে মুনসী আমজাদ আলি আর এক 

পক্ষে মুনসী মাগন দাস, উভয়ই প্রধান 

উকীল। আমজাদ আলি বাঁদীর গক্ষে। 

তাঁহার পাঁর্থে আসগর আঁি মোক্তার, 

(তিনিই বাঁদী। আমজাদ আলি ফারসীতে || 

বন্ততা আস্ত করিলেন, তাহার স্মল || 

কথা এই। ধর্মাৰতার! এই মকদমার 

বাদী আগর আলি মোক্তার, !বিবাঁদী 

কুলগ্রামের মৌলভি আমীর আলি তিনি | 

নিজ দোষে উচ্ছিপ্ন গিয়াছেন এবং নিঘীহ | 

আঙগগর আলিকে সর্বদা মকদ্দম করা" 

ইয়া ক্লান্ত করিতেছেন। - মৌলভি || 

হুজুরের সধিচারে আবদ্ধ হয় সর্বস্ব | 
পপ 



নট ৩৯ ং রা ০ তে ূ র্ রি 

রি শশী? 

৯ সস পপ ৯ পসরা 

ক 

খোয়াইফাছেন আর কি তাহার প্রভৃত্ব 

ধরশ্বর্্য চলে? আদালতে সকলের অহঙ্কার 

চূর্ণ হয়। তিনি পরস্ব অপছৰণ করিয়া 

মৌলভির অযোগ্য পার্থিব শ্বখ ভোগ | 

করিতেন, পর্মীবতাঁর তীহকাকে যথার্থফকীর | 

হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। জী ৪ দৌলত 

ূ 
| 

সঙ্গে সঙ্গে যায়, তিনি আপন স্ত্রীকে পরি- 
তাগ করিয় দুর করিয়াছেন। অসহায় 

রমনী কি করে, গিত্রালয়ে আদিল। 

আঁবার মৌলভি স্থুরাঁপান করিয়া! সেখানে 

আদিয়াও অত্যাচার করে সুতরাং অবল। 

নিকাহা করিয়া আসগর আলির আশ্রয় 

লইয়াছে। আসগর আলির ব্দান্যতা 

হুজুরে অবিদ্িত নাই | (মুনসেফ সাহেব 
গ্তীরভাবে শিরশ্চালনে সম্মতি দেখাই- 

লেন) আনদ্গর আলি শান্ত্রমতে বিবাহ 

কবিয়াও স্ত্রীকে দখল পান না। মৌলভি 

পরিতাক্ত স্ত্রীকেও নিজালয়ে লইয়া 
যাঈবাঁর চেষ্টিত এবং সে. ্ান্ত লোক, 

এজন্য বাদী আদালতের হুকুম বিনা 

মৌলভির বল হইন্ডে আপন জ্লীকে 
। উদ্ধার করিতে অক্ষম। ধর্মাবার 

স্পা শী শা শী কসীশশীীশপািপাীশ্টাীা 

| শাস্তরঙ্ঞ, বিরাদ্মীর অশাস্ত্রীয় বাবহার ও 
অন্ায়াচরণ বিলক্ষণ জানেন ও তাহার 

| ছুর্দশায় ঈশ্বরের বিচারও প্রকাশমান ! 

হজু রকে আর কিজানাইব ? 

উ্ীলের বন্তুতায় হাকিম ও আমলা- 

গঞসহ্র্য দের । মাগন দান মুনসী 

[| টিকিটা ভাল করিয়। বাঁধিয়া উত্তর আর্ত 
| করিলেন। 

| বলেন না। ঠা ূ 
অপ সপী উহন 

তিনিও ফারলীতে কম 

“ধন্মীবতার বাদী একজন মকদমী- : 
কারী নীচলোক, বিবাদীর অকৃতজ্ঞ ভৃত্তা, 

মে মিথা হ্রাক্ষীর দলঝলে কুলগ্রামের 

অতি ধনী মানী সন্তান্ত মৌলভি আমীর 

আলি সাহেবের সর্বনাশ করিয়াছে 1” 

প্রতিপক্ষের উকীল কহিলেন উনি মিথা। 

কহিতেছেন ওআদালছের উপর দোষারোপ | 

| করিতেছেন এবং নথিষ্ভাড়া কথা কহি- | 

তেছেন। আদালত বিবাদীর উকীলকে 

সতর্ক করিয়া] কহিলেন “মাগন দান! 

আদালতের সকলেই আপগর আলির | 

দানশীল মবগত আছে । কুল গ্রামের 
মৌলভির ৫ টাকাও কথন দষ্টিগোচর | 

হয় নাই, তখে তাহাকে ধনীকিরূপে । 

বলিতেছ |» গেরেস্তাদারও কহিল “হুজুর 

যাহা কহিহ্তেছেন বা, কুলগ্রামের মৌল: 
ভির টাকা আমরা কখন দেখি নাই।, 

মাগন দাস নীরব, তিনি বার বার তাহার 
মৃক্কেলকে বলিয়াছিলেন আদালতে কিছু 
না দিলে মকদ্দম। পাওয়া যায়ন], মৌলভি 

ধর্মভীত উৎকোচ দেওয়া পাপ বলিয়। 

দেন নাই ও দর্ধন্ব হারাইয়াছেন। যাহা 

হউক কথঞ্চিৎ বুদ্ধির সহিত কহিলেন-- 

“ধর্মাবৃতার ! আদালতে ঘাহা প্রকাশ 
পায় তাহাই যে ঠিক কে বলিতে পারে? 

মিথ্যা স্বাক্ষী প্রবর্ধনা আদালতে ঢের 

সস ৯ ৯ ৯ ১ ০১৯১ ৯ 
৫ বে চ শু 

আছে, এখানে রাত দিন, দিন রা হয়; 

না হইলে ধর্মাশীল অন্তাস্ত কুল গ্রামের 
আমীর আলি মৌলভির আর এমত দশা 
এবং দুষ্ট মে:ক্তার আগর আলির এত 
্রাছুর্ভাব? ছুরাত্মা, মৌলভির সর্বস্বত্ত 

এত এ সস পপ পপ সস 

৮ পপ 



করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া তাহার শ্যালকের 

পীড়। হইয়াছে মিথা। ভাণ করিয়। তাহার 

দ্দীকে আবদ্ধ করিল, এক অনস্তব উদ্বাহ 

্ জাগে মৌলডি 5ক অপমানিত ও তাহার 

| স্বামীপুত্র ত্যাগে কি সম্ভব ?১ 

এতক্ষণ লোকে মনে করিতেছিল সত্য 

কতিতেছে বলিরা পাছে ভাকিম উতাকে 

' দস্ত দেয় এবং হাকিমও ভাবিতেছিলেন 

কি করিয়া উকীনের সাদিক বচনকে 

দমন করেন। শেষ কথায় গ্রফল্ী হইয়া 

বলিলেন তাই বটে মাগন দাস এত কথা 

বলিতেছ। তোমাদের হিছু'র চক্ষে এই 

ঘটন। অসম্ভব, হিন্দুরা মরামানুষের স্ত্রী 
 হয়। জ্ঞানী লোকে কিআর সেই রূপ 

করে? তোমরা স্ত্রীকে দশবার তাড়াও 

ূ আবার লও, আমাদের ওটী চলেনা। 

৷ মৌলভি স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছেন, সে 

। বিবাহের পুর্বে যেমন স্থাধীনা কুমারী 

এখনও তন্্রপ হইল, পুনর্ধার বিবাহ 

করণে যুক্তিতে দোষ কি 2” 

মাগন দাদ কহিলেন মে “যাভা 

৷ এক মিথ্যা বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । 

তিনি যখন আদালতে আইসেন নাই 
তখন ইহাতে বিশ্বীদ কি?» 

“আহাহা ! ৮ মুন্সেফ হাসা করিয়া 

] আইন বুঝা । পরদাঁনিশীন ্ীলোক কি 

| স্ত্রীকে মগ্তণা দিতে চাহে! বিবাহ এরূপ ; নিকটবন্তী,আমীন পাঠান যাউক| মুন্সেফ | 
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| 

হউক মৌলভির স্ত্রী যে দ্বিভীরবার | সেরেস্তাদারকে মকদমার ,হাল বুঝাইতে 

বিবাহ করিয়াছেন, কি স্বামী কর্তৃক | থলিলেন। 

। পরিস্যন্ত হইয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ । পক্ষে জানাইল। 

(কি? মোক্তার কর্তৃকই তাহার নামে ৷ নমাজ না করিয়। হুকুম দেন না। থাস: 

“কষিলেন “তাইতে বলি হুর কর নে লার দিয় হর টাকা ধা 0 

আদালতে আইদে? আদালত স্বয়ং 

গিয়া তদারক করিতে পারেন 1” প্রতি 

। পক্ষের উকীল কহিলেন কুলগ্রাম অতি 

কহিলেন ভাল কথা, 'জাদালতের সাব. 

কাশ কম? জিন্নত আলি তুমি গিয়া. 

বিবাদিনী রকিমন্নিসার এজেহার আন। || 

মাগন দাস বাঁরবরদ্বারী দাও 1৮” মাগন 

দাঁস জানেন আমীনও যাহ] হাঁকিমও 

তাহা। অর্থ না হইলেই অনর্থ। অতএব | 

কহিলেন বক্তার সময় প্রমাণ সংশোধন | 
হুইতে পারে ন|। 

মুন্সেফ দেখিলেন আমীনের আপত্তি 

হইয়াছে আর ছাড়েন কৈ? মোক্তীরকে | 

খরচা দিতে হইল এবং জিন্নত আলি 
তাত্রদী নবীস পরওয়ানা লইয়। গেল। 

পরে অন্যান্য অকদ্দমার, পর বেলা ৩ 

টাঁর সময় আঁমীন আমিল | রকিমন্নিসার 

খোদ বর্ণনানুযায়ী এজেহার আনিয়া 

দাখিল করিল এবং মকদ্দম] পুনর্ধার । 

বন্তত| হইয়া শেষ হইল। মুন্সেফ | 

| 

০৯ সস সস 

সেরেন্তাদার যথ।সাধ্া ৰাদীর 

হাকিম খোদাপরস্ত 

কামরায় গেলেন। তথায় আমীনকে ৃ 

কোরাণ ম্পশে শপথ করাইয়া 'জানিলেন) 

থলে ৫. টাকা পাইয়াছে, তাহাকে | 
১ টাকা দিয়! ৪ টাক! লইলেন ও গাম- 

| 
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|| মেহের 

7 

চা মাঘ ১২৮২। 
০০০৬ এ ৪ ৩ কত ৯ ও উজ ২৪ উপ্ই১ ৪ বকর তি 

১৬০৪৩৪৪৪৮৪০৫ ২০৪৯৯৮৮০৫০৮ 
৪৪ পক গরউ$)৪5৪টত ৪ দিবস চর ইনপতি তত 

৪৪৯০, ₹%৮৩৭৪ পল! 

ডাটা রানার « আমি রথ না|. 

। খোদা জানে |” 

ৃ বমিলেন । 

আসগর আলি আস্কীলনের সন্চিত 

| বাহিরে আসিল, পয়স! ছড়াঈয়। আদা-: 

৷ লতে বদান্যতা জানাইল, আর একট ! 

। আুখ যায় না।% যাতাকে লক্ষা করিয়]। | 

কহিল সেক্ট মৌলভি সাহেব তখন মক-: | তাহা হইলে আমার সহিত আর দেখা 
কা সংবাদ শুনিয়া মুচ্ছণপন্ন হইয়া ূ হইবে না” মেহের আশ্বাস দিয়া | 

ূ 'ছিলেন। আসগর আলির কথা জদয়ে। 

| বাজিল, শ্শ্রুতে হত্ত দিয়! উর্ধ দৃষ্টিতে 
কহিলেন «“ধোদা!” এ এক কথায় 

তীঙ্ার সকল দ্রঃখ প্রকাশ হইল। 
| & এক কথায় তার সকল ভাব বাক্ত 
হঈল আর'এঁ এক কথায়ও শীস্তি হইল । 
_শৌলভি তদবধি শয্যাগত হইলেন,এত 

যে মনের স্বর্তি নির্ভর ভাব, সন্তোষ,__ 

সংসারে আর তিল মাত্র স্খ নাই। আশা 

নাই। মৌললভির অন্তিবক.ল উপস্থিত। 
আলিকে ডাকিয়া মৌলভি 

কহিলেন “ মেহের আমার 

সাংঘাতিক, আমার জীবন সংশয় 
[| মি বালক, তোমাকে কি কহিব? ঈশ্বর 
তোমার সহায় থাঁকিবেন, ধদ্দি একটু' 
সাবধানের সহিত কার্য্য কর উপকার হুয়।” 

| ৫মছের, অসময় বিপৎপাতে কিছু দৃঢ় 
| ইয়ান গতীরও হই ইয়াছেন, আগ্রহের 

৯ পখস্ডগখজঞত 

উপস্থিত স্ত্ীবিচ্ছেদে মব নষ্ট হুইল।, 

পীড়া, 

| 4:75 8888 1. 

মেহের আলি। 
৯৪৯৪৯৪৩৮৪ক ০০৮৭৯৯৭৪৫১৪৪৪৩ ৪ ৪৪৪৩৪ ৪াডাতইর১/৪৬৯১৪৯৯৫৮০৮৫৫ কক রন হত ৯৪ ০ তাজ ৮5৮৪০৯২০৫৪৪ ৬৯৪৪ক 

৪৬৩ 

৷ যাহা রা তি করিব মৌলভি 

মকদ্দম] ডিক্রী * বলিয়! | ভাবে "তাহার মন্তকে হস্ত দিয় 
র কহিলেন “বাপ আমার তুমি বেশ ঠাণ্ডা ও 

(স্ববোধ হয়া দেখিতেছি ; একবার | 

গোপনে সতর্কভাবে জানিয় আসিতে 

। পার, তোমার মাতাকে. মোক্তার যে ডিক্রী 

উচ্ৈঃ্বরে কহিল “ এছেও কি মনের! ৷ জারিতে দখল লইতে চেষ্টা করিতেছে কি 

| হইল । দেখিও কোন গোল বাধাই ওম! 

চলিয়া! গেলেন। | 

মৌলভি নিরুপায় হইগ্জা মেহেরকে 
পাঠাইলেন, কিন্তু তজ্ঞন্য চিস্তিতও হুই- 

লেন। একবার ভাবিলেন তিন ছিলেন 

কি, হলেন কি' বাস গেল আশা গেল, 

সংসারে স্ত্ীপুত্র ছিল, সে স্ত্রীকেও শত্রু 
কাড়িয়৷ লইল। তৎসক্গে যাহ! কিছু বাঁকী, 
সম্পত্তি ছিল তাহাও গেল।. এক্ষণে যে 

অর স্বল্প জমী যাহা পুত্রের নামে 
আছে, তাহাও থাকা দায়। যে পরম শত্রু 

তাহাকে এত হীনৰল করিল সাহার. || 

বালক পুত্রেকি তদ্বিরুদ্ধে রক্ষা পাইবে? 

তিনি মকর্দমাকে প্রথন প্রথম উপেক্ষা. 

করিষ্ছেন যে সামান্য বিষয় গেল গ্বেল। 

শেষে যখন সর্ধন্ব যাইবার হইল, তিনি || 
পার্থিব খিশ্বর্্য উপেক্ষ। করিলেন, 

মনে ,করিলেন. মনের মুখ লয় কে? 
পরে. যখন তাহার ভাবী, পুজবধূ 

 মেহ্রেনিসার বিরুদ্ধে মোক্তার আপন-]: 
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প্, ত্র ফজরআলির বিবাহ হইয়াছে 

বলে মিথ্যা ডিক্রী করে, মৌলভির মনো* 
ভঙ্গ হয়। বিদেশে যাইবার জন্য প্রন্তত 

হইতেছিলেন ; সহসা এই আশ্চর্য্য 

মকন্ধমায় আপন প্রণগ়িণী স্ত্রীকে হারা- 

ইলেন। আদালতের অসীম. শক্তি তখন 

বুঝিলেন। মোক্তীরের প্রতিহিংসা কত 

ভয়ঙ্কর তখন জীনিলেন। 

এমত সময় মেহের আলি হাপাইতে 
ইণগাইতে আদিল )' তাহার অস্বাভাবিক 

ভাবে ও মুখশ্রী দেখে মৌলভি নিতান্ত 
আঁশঙ্কীযুক্ত হুইলেন। ভাবিলেন হয়ত 
প্রিয়া রকিমন্ধিনা শক্র“হস্তগত হইয়াছেন । 

হৃদয়ে শেলাঘাত লাগিল, মৃত্যু নিকট: 

বর্ণ হইল। তথাপি সাহস পূর্বক মেহে' 
রকে জিজ্ঞাসা করার মেহের নীরন ছাস্যে 

কহিয়া উঠিল, «আর কোন ভয় নাই-- 

ম! এমন স্থানে লুকাইপ্বাছেন,আগগরের 
সাধ্য নাই, আদালতের সাধ্য নাই 

তথায় যাঁয়।” মৌলভি কিঞ্চিৎ আশী- 
ম্বিত হইয়া কহিলেন * কোথায় লুকা- 
ইলেন? এমন "স্থান কৌঁথার ?” 
মেহের কহিল তন্মাতা ভয়ে আত্মহত্য। 

করিয়। মোজ্ঞারের হস্ত এড়াইয়াছেন। 

শুনিবা মাত্র মৌলভি নিস্তন্ধ হইলেন । 
অবশেষে ভগ্রন্বরে কহিলেন “মেহের 

|| ভোমাব মাতা উত্তম করিয়াছেন বটে 
॥ আমিও তথায় চলিলাম ; কিন্ত তোমার 
|| এখনও সময় হয় নাই। ” বদ্ধ, পুত্রের 

ৰ জন্য অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাহার হস্ত 
আপন হস্তে ব্াখিয়! তাহাকে শপথ করা- হইয়াছে। ূ 

নর জী ন ঢু | ॥ 
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টয়! কারিনা দেহের | ভামি অবর্তমানে 

তুমি ভিলার্ঘ এ দেশে থাকিও না; কিন্তু 

অন্তিমকালের আমার দুইটা কথা রাথিও ) 

(১ম) যত কেন ছুঃখ ক্লেশ হউক না আত্ম, 
হত্যা] করিও না (২য়) যত কেন অভ্যা- 

চার কেহ করুক না নরহত্যা করিও 

না। ঈশ্বরণতোমার মঙ্গল করুন| ৮ পর- 

দিবস বুদ্ধ কাপগ্রাসে নিপতিত হইলেন। 

পঞ্চম অধায়। 

মৌলভির ভাবী পুত্রবধূ মেহেরম্নিনা 

অনাহারে বিশ্রী ও শীর্ণ হইয়াছেন । বয়স 

যোড়শাধিক হইবে না। কৃশতা হেতু 

কিঞ্চিৎ দীর্ঘ দেখা যাইতেছে । 'অস্থিময় 

শরীরের উপর এক খানি হরিদ্রাবর্ণ |. 

বন্স দিয়া ঘেরিলে ঘেরূপ হয় আকারটী | 

সেইরূপ হইয়াছে । নাসিক, হন্ু, কণ্ঠা ও | 

পঞ্চরের অস্থি বহির্গত হইয়াছে । রৌদ্র, ! 

গৌর বর্ণ পঁত হইয়াছে এবং তৈল 
বিনে কেশের অগ্রভাগ পিল্সলবর্ণ হই- 

য়াছে। তত্রাচ অদ্যাপি সুদীর্ঘ নয়ন- 

দবয়ের কৃষ্ণ বর্ণ ও গক্মদল ও ভ্রলভার 
কৃষ্টবর্ণ ঘুচে নাই। অধরের লোহিত্- 

বর্ণ, কেশের দীর্ঘতা; বদমের সৌন্দধ্যও 
দেহের লালিত্য নষ্ট হয় নাই। অন্যাপি 

গতির ভন্ী ও স্বরের মাধুর্ষ্য ভদ্রতা | 

গ্রকাশমান। দেখিলে বিলক্ষণ বোধ | 
হয় ভাল্স দিনের শুশবষায় যেহ্রন্নিস। 

রমণীরদ্ব হইবেন। র্বল হইয়া মেহের-. 

গিদার আকার হুর ছবিটার যায় 
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মেহেররিদা জানেন ভীহার বিবাহ 

|| জন্য এক অর্তস্ত-সন্তান গুণবান ও রাপ- 

বান, যুবা সির হইয়াছিল । দৈধ-ঘটনায় 

বিবাহ হয়. নাই এবং যেমন তাহাদের 

চেমনি খরেরদেরও যথোচিত দুর্দশা 

| হইয়াছে | মধ্যে & বিবাহ ভঙ্গের জন্য 

ুষ্ট শিরোমণি আদগর "গালি মোক্তার 

সচেষ্ট হইয়াছিল, কি মামল] মকদ্দমাও 

করয়াছিল। খেহেরমিসার দাদী পুরাতন 

নগ্বন্ধ অন্যাপি ভাগ্গিতে এবং তদিতর 

[| নৃতন সন্ধে মন দিতে অনিচ্ছক। দুর্দশা 

জন্যই হউক «1 অন্য কোন হেতুৃত্ে 

হউক মেহেরঘ্রিনার বিবাহ লইয়। আঁর 

কথা নাই। কুমারী স্বাধীনভাবে বনে 
বনে বেড়ান ও কাঙ্টাভরণে আপনারও 

দাদীর জীবন চালান। 
_. মেহেরনিলা বালিক] কালে বড় আদ- 

রের ছিলেন অনাখান্য রপবতী ছিলেন 

| বালে সকলে ভাল বানিত। আবার 
মৌলভির ইস্তাগতে সুশিক্ষিত বলিদ। 

সর্বগুণান্বিত| ছিলেন। ভাবী পতি 

মেহেরআলিকে ভাল করে দেখেন নাই 

কিন্তু কল্পনায় তাহার একটী রূপ অন্তরে 

গড়িয়াছিলেন। নিশ্চর যে তাহার পত্বী 

হইয়! রাজ-রাজেশ্বরী হইবেন আশা ছিল। 

ঘটনা-আ্রোতে দে. আশা গিরাছে এখন 

কাহার নহিত বিবাহ হা কি প্রকার 

অবস্থা হয়, জ্ঞান নাই| দাদী তাহ! 

জানেম। মেহেরনিলা সে. বিষয়ে চি] 

“রুরেন না। . বলা কাল অন্ভিক্রম কন্যা 

যৌবনে পড়িতে + না পড়িতে : অনাহার 
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ক্লেশ, ধখনই বা! চিন্তা করেন। ছেলে | 

ধরাকে যেমন ভয় হয় মোক্তারকে তেমন ূ 

ভয় হইত । বিবাহ ছয় নাই) কিন্তু বিবা- 

হের কথা বার্ড সমস্ত ঠিক হুইয়াছে। | 
বালিকা তাহার কি বুঝিবে ? 

মেহেরণিসা জগ্লের পল্লব ভাঙ্গিছেছেন, | 

জড় করিতেছেন ও এক একবার এদিক 

ওদিক ছুটীয়। বেড়াইতেছেন। কখনও ব! 
ফারসী বয়েত আবৃত্তি করিতেছেন এবং 

কখনও বা নৃত্য করিস্তেছ্েন। দাদী ডাঁকি- 
লেই দৌড়িয়। গিয়া কাষ্ঠ জড় করেন,বনের 

লঙ্| দিয়! তাঁড়ী বাধিয়! মস্তকে লয়েন, 

বৃদ্ধাকে যা্টি দ্বার] ধরিয়। | শ্ামে যাঁন ও 

যাহা কিছু অঞ্জন হয় ভাঁহাতে কাল যাপন 

কারন। বৃদ্ধা কার্য করিতে অঙ্গম ; 
বে রা নাভিনীর' রক্ষকণস্বরূপ জঙ্গলে ও 

হাটে যান। বৃদ্ধা জঙ্গলে বৃক্ষতলে 

বসিয়া থাকম। এক এক বার পূর্বকথা 

স্মরণ হইলে পোদন করেন এবং মেজে- 

রকে ডাকিয়া আনিয়| দাড়িধর়ে চুমোখান, 

তাহাতেই তীহার অগ্রয়োটন হয়। 

মেহেরও তখন চ।পলা পন্বরণ করিয়া 

গম্ভীরভাবে থাকেন, দাদীর কিছু দুঃখ 

হইয়াছে এই জানেন, অত বুঝেন না। 
বৃদ্ধা প্রতাহই নিতা আহার চিন্তায় বাস্ত, 

মেহেরের বিবাহের কি হইবে ভাবিবা 

অবনর পানন1। . একদা মেঠের! নিসা 

গুণ গুণ করিয়! গান করিতে করিতে ও. 
কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে জঙ্গঠে র বহুদবে 

'এক শিডত স্থানে পড়িয়াছেন। চতুদিকে 
জঙ্গলও পাহাড় কোথায় পথ পাওয়া ভার ূ 

৫1 
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মেহের পথ পাইলেন না। মেহের এক 

| বার দৌড়েন, আবার ফিরেন, দাদীকে 

উচ্চেঃম্বরে আহ্বান করেন, আবার 

| বাঁদেন। ক্রমে দিব! দ্বিপ্রহর হইল, 

ু্্য প্রথর হইল, পক্ষীকুল নীরব হইল । 

| মেহের পথ ভুলিয়া অধ্যরসায় সহকারে 

গহন বনের দিকে গিয়াছেন, ক্লাস হয়! 

এক বৃক্ষতলে বদিলেন, তৃষ্ণায় কাতরা 

হইয়াছেন। যিনি কখন বনে উপ- 

বনে কফি পল্লীগ্রামে গিয়াছেনঃ প্রথর 

ূ হূর্য্যকিরণ সময়ে মধ্যাহ্নের এক প্রকার 

| স্তত্ভিত ভাব বুরিতে পারেন; সেটা 

অতি ভয়ঙ্কর সময়) নিজ্জনে অরণ্যে তৎ- 

কালে থাকিলে ভয় হয়। মেহের বিপদে 

পড়িয়াছেন ভগ করেই বা করেন কি? 

স্থির হইয়! বসিয়া আছেন এবং কর্ণনথয় 

সতর্ক হইয়। রহিয়াছে । 

এমত সময়ে পর্ধত-চুড়ীর- উপর গুণ 

গুণ শ্বরে নরক-বিনির্গত অর্দোচ্চারিত 

সঙ্গীতধ্রনি শুনিলেন। মেহেরের আশা 

হইল, সাহস হইল। .কণ্টক বন দিয়া 

পাছাড়ে উঠিলেন। জঙ্গলে পরিপূর্ণ, 

জনমানবের চিত নাই। ইতস্ততঃ অন্বেষণ 

করিয়া একটা ঝোপের পার্থ বসিলেন। 

সহসাঁ পশ্চাৎ, হতে অতিসন্মিকটে 

ব্গ্রন-সধ্ঈরণ শব পাইলেন। নিশ্চয় 

কোন মনুষ্য আছে বোধে মেহেরমিসা 

কহিলেন, “ ওখানে কেও ?+ “বন্যজস্ত, 

| ্রাম্যজন্ এখানে কেন ?”” মেছের 'উপ্তর 

ৃ রবণে াশ্য হইলেন: তথাপি বীণা 

সাহস হইলঃ লোকটা তীতিস্বল নহে। 

কাতর স্বরে কহিলেন “আমি পথ তুলি. 

য়াছি ভৃষ্ায় কাতর 1”? কিয়ংপরে অদূরে 

জঙ্গল হইতে এক স্দৃশ্য যুব! পুরুষ 

রগ হইল। 

বর্ণ গৌর কিঞ্ি মলিন হই- 

রি ।” ব্য়স বিংশ হইবে ওষ্ঠে গুক্ফের. 

রেখা মাত্র গ্রকাশ। মন্তকে বনলতার্ আভ- 

রণ, গলে বনপুষ্পুমালা, কটিদেশে মলিন 

চির মাত্র। সমস্ত শরীর প্রায় অনাচ্ছা- 

দিত। যদ্দি বয়স ও অর্গ সৌষ্ঠব ও 

মুখশ্রীতে মাধুর্য না থাকিত, মেহেরন্লিস! 

ভয়ে চীৎকার করিতেন । মেহেরন্লিসার 

কটিদেশে একটা কীথা মাত্র ছিল। অক্ষের 

বস্ত্র ফেলিয়া আসিয়াছেন। যুবাকে | 

দেখিব! মাত্র স্কুচিত হইয়। কটিদেশের 

কীথায় বক্ষস্থল বীধিয় কথঞ্চিৎ অঙ্গাবৃত 

করিলেন। যুবা অভ্যাগতের আপদা-মন্তক 

নিরীক্ষণ কাঁরলেন, পরে সন্কেত করিয়া | 

একটী নিভৃত পথ দিয়া আপন কুঞ্জ মধ্যে 

আনিলেন। 

কুঞ্ধের বহির্ভাগ নিবিড় জঙ্গল; ভিতরে 

কীটা জন্বলের ঘন বেড়া। গথটীতে 

ও কাটা ঝোপ ফেলা আছে, যুব! তাহা 

উঠাইয়! এক কুটিল বক্রগতি পথে || 

মেছেরকে লইয়া এক পরিচ্ছন্ন অজনে 

উপস্থিত হইল। অঙ্গন, অনুমান 

বিংশতি হ্ত দীর্ঘ, পঞ্চদশ হস্ত প্রচ্থ। | 

নে স্থানে লতাকুঙ্ রৌদ্র 
নিবারণ ও ] 

শৌভা জন্য আছে,তাহাতে ছুই গ্রকখান 

কিল গা লি নিহিজায 

পাক 



রি মাঘ ৯৮ | 

রি জে চিক ট (জি 

একটা পর্ণাচ্ছািত সামান্য কুটীর আছে । 

| ভাাষ যুবাঁর আবাস বোধ ভইল। 

কুটাবের একদিকে একটী মুগচন্মশষা। 

ৰ আচে, শিরোদেশে মুত্তিক! উচ্চ আছে 

দিকে রগ্ধন হইতেছে। মধাভাগে দুই 

৷ একটী মৃত্তিকা নির্ট্িত আসন আছে, 

একটীতে মেহেরন্লিনাকে বসাইয়া যুব! 

| ূ বলিয়। উপাধানের মায় বোধ হয়। এক 

| 

(বহিগ্ত হইলেন। মেহ্রস্িসা এই 
নিচ স্্ল "অন্তি মনোহর দেখিলেন। 

1 ছেন, 
| অপেক্ষা! এরূপ রণা বাস আনন্দজনমক । 

|| অন্বাহার। 

যুবার ভন দৃষ্টি ও ভদ্র বাবহারে তাঁহার 

ভয়ের লেশ মাত্রছি্ ন। | তিনি তাবিতে- 

গ্রামে ক্লেশে ও দুঃখে থাকা 

পথ চিনিলে এক এক বার আদমিবেন 

সন্কপ্প করিলেন | বিশেষতঃ যুবার প্রতি 

াহার বড়ই শ্রদ্ধ। জনয়াছে। 

যুব! হরিৎপত্র-সংযুক্ত একটা পাত্র 
নির্মাণ করিয়া! আনিয়া! মেহেরের হস্তে 

দিলেন, ছায়ং কলসী ধরিয়। আস্তে আস্তে ৷ 

রি 

করিজেন। যুবা বন্ধনের কার্ধো বসিয়া: 

_ মেহের আলি |. 
৪৪০%এ৪৪। 
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জমি সন্ষে করিয়। তোমায় রাখিয়। 

আসিব, যাইতে সন্ধ্যা হইবে | ৮ মেহে 
রের কিছুতেই আপত্তি ছিল না, তবে; 

বদ্ধ পিক্জামহীর জনা ভাবিতেছিলেম । || 
কহিলেন « দাদীও অনাচার ৪. আমার || 

জনা চিন্তিত। » যুব! কহিলেন 'নির- 

পায়! দুই জন অনাহাঁর অপেক্ষা এক 
জন ভাল, আর তুমিত অতদুর 'এখন 

যাইতে পারিবে না। এখান হতে দুষ্ট 
ক্রোশের অধিক পরী । মেহেরম্িসা, 
নীরবে ভাবিতে লাগিলেন | 

যুবা কহিলেন « ঘর কোথায়? »-- 
£ কুলগ্রামে |» যুবা সাঙ্গিনীর মুখের 1 
গ্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন 

« নাম? মেহেরঘিসা | ৮ যুব বিকশিত 

লোচনে মেহেরন্নিসীর আপাদ মস্তক দেখি- | 

লেন, মস্তক হেঁট করিলেন, চক্ষে হস্ত 
দিলেন, ছুই. এক ফোটা জলও চক্ষু হইতে | 
পড়িল | যুব! রন্ধনে মনোযোগ দিলেন । | 
“কিয়ৎ কাল মৌনভাবের পর কহিলেন 
“ বিবাহ হইয়াছে? ৮ “বলিতে পারি 

1 না। » যুবা বিশ্য়-বিদ্ষারিত লোচনে 

 চাহিলেন। মেহেরন্লিসা কহিলেন * সন্বন্ধ || 

সাধু ভাষায় জিজ্ঞাস! করিলেন বুস্তান্ত হয়েছিল, এক বিবাহের ফয়সাল] হইল, 

কি? মেহেরন্িমা আপন পথভ্রম আদো, 

পান্ত বিবরণ করিলেন । যুব! জানিলেন 

| রমণীর গমা স্থল জোশহয় দূর, আবার* করিলেন ৃ 
[| উচ্চ নীচ, তূমিও কণ্টকারণ্য ও মধ্যাহই | আমার আবার পছন্দ কি? একটাকে 
্ প্রযুক্ত উহ! বহক্েশকর, রিশেষতঃ “রমণী | একবার দেখেছিলাম, আর একটীকে : 

| অতএব কছিলেন «যদি | দেখিও নাই। একটাকে দেখে ছিলাম'তখন || 
| আপত্তি না বা বংকিছি আহার কর, 

পপ? পা লারা 1 পপ 
সপ চপ পপ সপ ভি ০ শপপাাসপি পাপ পচ পাপা আপাত 5 

আর এক--)কিন্ত আমি কাহাকেও বিবাহ | 

করি নাই। » যুব! বিশ্মিতপ্বদনে জিজ্ঞাসা 

পম? কোনটা ?:১ “দরিদ্র 

আম্মি ছেলে মান্য 1 (কোনটা ও ) তোমায় | 
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আর কি বিবাহ) 

আমি 

গ্রহণ করে নাই? 

| হইবে না? £ “আল্লা জানে! 

কোন পুরুষকে জানি না।; 

[| . অন্ধ প্রস্তত হইল একটী মাত্র পাত্র; 
|| উভয়ে একত্র আহার হইল । রমণী-ক্ষণা 

1 জন্য হউক, গল্পে অন্যমনস্কত। জন্য 

| হউক, যুবার প্রতি ভয় বা শ্রদ্ধা জন্যই 
হউক, যন্ধের নায় যুবার অন্ভমতিমতে 

| কার্য. করিলেন । আহারাস্তে যুবা কতি- 
ঢা পয পুঙ্প আনিয়! 'রমণীর সন্মথে দিলেন, 

: নব পল্লবশাখার কিয়ৎকাল বীজন করি 

|| লেন এবং মৃগচর্ গাহি দিয়া অতি- 

থিকে বিশাম করিতে বপিরা আপনি 

কুটীর হইতে নির্গত হঈলেন ও এক 

॥ লহ্কামগ্রপে গিয়া রমণী 
শয়ন করিলেন কিন্ত“ ইচ্ছা ছিল আরও 

| কিছু গল্প স্বল্প করিতেন। ভিনি বড়ই 
প্রীত হইয়াছেন, পিকামহী যদি না থাকি- 

ভেন এ স্তল ছাড়িয়। ফাইতে ইচ্ছা করিতেন 

[মা। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যুবা রমনীকে 

1 লঈয়। ঝবঝবা! বটতলাভিমুখে পাহাড় 

1 দিরা শ্রািলেন। আহারান্তে আলসা 

| জনা, 

বন্ধু 
অথবা 

, মেহ্রগি। 

বলিলেন। 

বৌদ্রোন্তীপ জনা হুক, 

ভূমিতে চলিবার ক্লেশে হউক 

পদহলে কণ্টকবিদ্ধ হওয়ার জনাঈ 

কিয়ৎ শ্গণ আমিয়। 

হক, 

| 'অচলা হইলেন। বেলাও আর নাই। ছৃর্যাস্ত 1 

হইলে রমণীর আত্মীয়কে বনে. দেখা 
[ পাঁওয়! ভার হুইবে ; যুবা রমনীর,মৌন- 

| ভাবন্ূগ অনুমতি লইয়া তাহাকে বাহ্বয়ে 

|] লইয়া. সতেজে সহর্ষে পাহাড় পর্বত 

পরিধান । 

হর্থ্বের ভগ্ারশেষের ন্যায় শরীরের স্থানে 

রি ০০৬৭ 80৮৭ ১ লারা ৬৫৩ স্পা 

টি ৪ 

া ঠা 

মাঘ ১২৮২। | 

বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া ৫ রানে বুগ্ধা। 

আছেন তথায় উপনীত হইলেন । বৃদ্ধা 

এক বুক্গ"ভলে নিদ্রিত € ডিয়াছিলেন | 

অনাহার 'ও ভাবনায় ক্লান্ত হইয়াছিলেন । 

পৌত্রীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যুবাকে 

আশীর্বচর করিলেন। যুব] বৃদ্ধাকে 

ক্রোড়ে গইয়া উহার 'নাটীতে দিয়] 

গেলেন তখন সন্ধা হইয়। গিয়াছে, । 

কির একট হারার 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 
ঝবঝবা! বটচলার মসজিদের পশ্চাতে 

ঘধে পাহাড় দেখ! খায় তাহার বাম 

পার্শে এক নিয় স্থল আছে) তদ্দাঁরা 

একবার পশ্চিম ও একবার দক্ষিণ 

মুখে পাহাড়ে পাহাড়ে গোলে পশ্চিমে * 

আরও একটী পাহাড় পাঁওয়। যাঁয়। 

কাঠাঁহরণকারীগণ থানে সর্ব 

দাই আনে উষ্া গ্রামেরও সন্পিকট এবং 

অরণোর ৪ সম্নিকট। এই ভিতরের পাহা- 

ডের উপর একটা অশ্বখ বৃক্ষ আছে। 

রাখালেরা পশ্ড হাঁরাইলে ইহার উপর 

উঠি! দেখে। কিন্তু যাহারা দূর বনে 
না যায় এখানে আসে লা । মাসের মধো, 

দুই চারি জন মাত্র এখানে জাসে। 

রী বৃক্ষোপরি একদা বেলা প্রহদেক 

সময়ে একটী 'মন্ুষা বমির -আছে। 
লোকটী দরিদ্র ঘটে কারণ মলিন বস্তা 

দুববন্তণপন্ন বটে, কারণ অতুযমা 

শী 

এই 

স্থানে ভূতপূর্বশ্রীর চিহ্ন, দেখ! যায় । 
বয়স নবীন, মুখ কমল, বিশেষতঃ 



॥ 

[ লোচনদবয় বুদ্ধির পরিচয় দেয়। নবীন 
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মাঘ ১২৮২। 

পুরুষ দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ কগোল 

বিন্যাস পুর্ব্বক বৃক্ষের এক নিয্নতর শাখায় 

বদিফ়। কি ভাবিতেছেন । নয়নদ্বয় ঢল 

(ঢল করিতেছে; রোধ হয় যেন জলে 

ভাঁসিতেছে। বুক্ষতলে এক বোঝা কাষ্ঠ 

 বুনলতায় আবদ্ধ । যুবা এদিকে ওদিকে 

চাহিয়া মুক্ত কণ্টে একটা মঙ্গীত আরন্ত 
করিলেন। পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্মি 
চলিল। 

" সঙ্গীত । 
মেহের জান, মম প্রাণ, 

জগতে এক এ । 

তাঁর সনে, ভ্রমি বনে, মনের সুখ পাই ॥ 

ধন নাই, মান নাই, বান্ধব বা কৈ। 

বাঁস ছাড়া, আশ ছাড়া,সংনার-নুখ নাই ।॥)। 

মেহের জান, মম প্রাণ ঃ সংসারে এক এ । 

ভয় করি, পরিহরি, পলায় ব| সেই ॥ 

'মেহের জান, মম প্রাণজগতে এক ঈ। 
তার জনে, ভ্রমি ধনে, মনে সুখ পাই ॥ ২। 

সঙ্গীতের ভাবে যুবা মুগ্ধ হইয়াছেন, 

কে কোথায় দেখেন নাই | সহসা! কেহ 

যেন তাঁহার লঘ্ধিত পদ স্পর্শ করিল। 
'যুবা চমকিত হইয়া, নিয়ে নয়ন নিক্ষেপ 
করিয়। একজনকে দেখিলেন। অমনি 

(যুবার আনন প্রফুল্ন হইল, শরীরে উৎসাহ 
|| প্রবেশিল। মনে চাপল্য জম্মিল। কহিলেন, 

৬. “ম়েহেরজান কতক্ষণ | 

“নাম ডেকেছ যতক্ষণ | 

| “আমি, আপনার নাম ডেকেছি।” 
 পআমি আপনাপনি এনেছি |” 

৪ উজ 4 ও লতা পরা বা ০ শা ই সিনা ও 

মেছের আলি । 

পপ জা গার ৬৬৬৬১০১৬৯৬১১১ ৭ 
চে পর হাজরা হ-প্পন যাও, 

৪৬১ 
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মেহের জান কহিল “এখন নাম'ঃ 

ানিকারা স্র45 
। যাছে নামাক ?” «কে উঠাইয়াছে ?? 

গযার জন্য উঠিয়াছি।” 

মেহেরজাঁন, যুবার পা ধরিয়া টানিয়া 

নাঁমাইল। যুবা হানিতে হালিতে নামিয়া 

তৎক্ষণাৎ মেহেরজানকে ধরিয়া বৃঙ্ষ- 

শাখায় তুলিল। মেহের হাসিতে হাসিতে 

কহিল “গড়ে যাব পড়ে যাব |”, “আমায় 

নামালে কেন? আমিও তোমার তুলিব।» 

বৃক্ষশাথাটী অনুচ্চ ছিল এবং বিলক্ষণ 

প্রশস্ত ছিল | বিশেষতঃ পশ্চাছে বুক্ষের 

গুড়ি ঠেস দিয়া বেশ বসা নায় | যুবা 

তরুণীকে তথায় বসাইয়। আপনি পাশ্বে 
বসিলেন ও বৃক্ষ-কোটর হইতে ছুঈ ছড়া 

বন-পুষ্পমাল| লইয়া" একছড়া, নিজগলে 

ও একছড়। কুমারীর গলে দিয়া কহিলেন, 

“মেহেরজান দেখ দেখি কেমন 'দেখা- 
ইতেছে ! যেন হিন্দুদের বরকনা1.1” 

কুমারী হাসিয়। বলিলেন "আমি 

তোমাকে বিবাহ কেন.করিব 1৮. 

“ভুমি যে আ
মার স্থিবীকূত কনে |£ 

তখন যে রাজরাণী হইতাম, এখন কি 

কাটকুড়ানী হইতে বিবাহ করিব?” | 

“যদি রাজরাণী করিতে পারি ?” “কি 

করে?” “আমি আক্যাব রেঙ্কুন গিয়া 

অজ্জন করিয়া তোমার জন্য এর 

'। আনি, যদি তুমি মম দাও, কথা৷ দাও । 
| এষ্টম” “মতা বলিতেছি, একবার বল» 

আমি যাই।” “কি বলিব?” «যে তুমি 

আমাকে বিবাহ করিবে।” : “আমরা 

রা 

]. 

৮ আাাজ 

তা স্নাচাামারযারাঃ 

তি ১ তি পপ পপ স্পা স্পেস শিপ সিপীীপ 



] ৪৭০ 

“তবু একবার বল ।” 

কুমারী কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ 

করিয়া বলিলেন “আগে রাজ! হও তবে 

|| মহিষী হইব।” 

] লেন “মেহের জান! আমি শগথ করিতেছি 

| তোমারই জন্য বন ছাড়িলাম, সংসারে 

প্রবেশ করিলাম, জীবনের প্রতি আবার 
আস্থা জন্মিল এবং ঈশ্বর করেনত আবার 

গ্রামে গিয়। তোমাকে লইয়।বাস করিব” 
মেহের জাঁনও কথায় না প্রকাশ 

করুন, অন্তরে অতীব আনন্দিতা হইয়া 
ছেন। শরীর লোমাঞ্চিত, বনে বিন্দু বিন্দু 

|| ঘর্ম। সহুস! কহিলেন ““নামাইয়! দাও 

|| “দিবনা, তুমি প্রত্যহ পলাও আজ জব্দ 
করে রাখিব ।' “দাদীকে বলে দিব 1” 
“*দিলেইবা, তুমিত আমার, ছুল হীন্ ।৮ 

“যখন তেমনি হবে তখনত ?” কুমারী 

| নামিবার চেষ্টা 
অগত্যা যুবা, সাহায্য করিয়া নামাইয়া 
দিলেন। | 

তরুণী. ক্ষিগ্রহত্ত-_কাষ্টের বোবা 

মস্তকে লইয়া! দ্রেতপদে পলায়ন করিল, 1 

এবং বলিতে বলিতে গেল, 

]. বুঝেছিঃ | 
পাবে, একলাপেয়ে, সকলইত 

| “রাণী, যদি আমি, হ,তেওন। 

| পেয়েছি| | 

রান 1 
6 ৪৮৫ ৪৪6 ৮৭ $ ৪ করখণপঃ 8 ও রাশি ক ৪ ৪8$ছি 

কোথায় থাকিব ৮ পটাই ক্িজ্গ 

.. মৌল্লভির পুত্র মেহের. আমি রি 

যুব] তরুণীর হস্ত ধরিয়! সানচ্। বচনে কছি- 

না। 

করিতে লাগিলেন, 

আস্থা ছিল না। 

রঃ আলি, চতুরালী। সব আমি | 

কাড়িলে ॥ 

মাঘ ১২৮২। 
হত ডক ৬ ড ৮ চন ৬৩ ধর উজ 8 

রর রে ফাঁকি ্ ঃ বির্দে ক 'রে 

ফেলিলে ॥ 

আদেশানুযায়ী আপন পিতার মৃত্যুর পর 
প্বদেশ ছাড়িলেন, এমত নহে । একেবারে 

সংসারের, প্রতি নর জাতির প্রতি বিরক্ত 

হইলেন মেহেরের বয়ংক্রম ততৎকালে 
অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র; কিন্তু এ সময়েই বিল- 

ক্ষণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন | সহস| পিতৃ-মাতৃ-. 

হীন হইয়া! একবার ভাবিলেন তাবৎ 
বিপদের মূল আদগগর আলি মোক্তারের 

প্রাণনাশ করেন, তাহার কাছে আইন 
আদালত নাই, নিজ বাহুবলই তাহার 

আদালত । তৎক্ষণাৎ পিত্রাদেশ ম্মরণ 

হইল, যত কেন অত্যাচার কেহ করুকনা | 
নরহত্যা করা হইবেক ন|। মেহের এ: 
জন্যই আত্মহত্যাও করিতে পারিলেন | 

অবশেষে অরণ্য মধ্যে একটা | 

কুটীর প্রস্তত করিয়। মৃত্যু অপেক্ষা! করিয়া ; 

রহিলেন। নর জাতির প্রতি, সংসারের ৃ 

প্রতি, জীবনের প্রতি, তাঁহার বিন্দুমাত্র | 
পৃথিবীতে যেকেহ] 

আছে যাহাকে তিনি চাহেন, কি কোন 
বস্ত আছে যাহা প্ার্থনীর়, মেছেরের এমন 
বিশ্বাস ছিল ন|। 

যে দিন মেহেরনিসা অতিথি হয়েন 

এবং নিজ পরিচয় দেন সহসা মেহের ; 

আলির পূর্ব সম্বন্ধ কথা ম্বরণ হয়৷ ] 
পুরব্ব্ধীয়ের প্রতি মহান্ৃভূতি অনুভব ] 
করেন। “বন্য জন্ত” এই. বার, রম্য ] 

রি ৫42৯5258572 8১55425 টিটি ০ পপ সপ 

নু ৯ - নুরের ২৪ রঃ পা তি ৩ 

সির 

১ জ্ত সহবাস আকা] করিল। ঝববব্যা | 



কৌশলে কহিতেন তিনি মরে জান' বটভলার নিকট বনে মেছেরস্িস! কাষ্ঠা- টি 

হরণ করেন, মেহেরআলি তৎসম্নিকটে ূ অর্থাৎ নিজ প্রাণকে সম্বোধন করেন 

আবাস প্রস্তত করিয়! মেছেরম্িসার সহিত : মেহেরনিস।র,নাম করেন না| যেমন 

আলাপ করিতে লাগিলেন। উপরোক্ত : কপট প্রশ্ন তেমনি কপট উত্তর) প্রশ্নও 

| অশ্বথ বৃক্ষচলে তাহাদের মিলন স্থল 

(ছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি অন্ুরক্ত 

হইয়া উঠিলেন। উভয়ের সম দুর্দশা । 

কিছু নয় উত্তরও কিছু নয়, বাক্-ছল 

র মাত্র প্রণয়ীযু্গলের উদ্দেশ্য; বস্তুতঃ 
| উভয় মেহেরের একই হৃদয় হইয়াছিল । 

উভয়ই বনচারী, তরুণবয়ঙ্ক ও লরল- | কিছুক্কাল পরে যুবা উক্তরূপে পরিণর 

হৃদয়, কেনই বা তাহাদের সথ্য ও প্রণর | প্রস্তাব করেন এনং সফলও হয়েন। 
হইবে না? তাহারা অবাধে ৬ মেহের আলির, তীব্র হয়ে ভানোচ্ছাস 

যথেচ্ছ! ভ্রমণ করিতেন ; তাহাদের একত্র 

বিচরণ ও নিজ্জঁনে কথোঁপকথন যে ভাল 

দেখায় না, কেহ বলিবার নাই। বৃদ্ধা 
বন প্রবেশ পথে বৃক্ষতলে মেহেরের অপে- 

| হ্কায় থাকিতেন, মেহের যে কাষ্ঠাহরণ 

না! করিয়া এরূপ ক'রে বেড়ান কি করিয়া 
জানিবেন,, যেহেতু যথা সময়ে মেহের 
কাষ্ঠভার মন্তকে করিয়া উপস্থিত্ব হইতেন। 
সেই কাষ্ঠভার মেহের আলি প্রস্তুত 

করিয়া রাখিতেন। 
মেহেরমালি মেহেরপ্লিসাকে আদর 

করে “মেহের জান” বলিতেন। এ নাম 

ধরিয়া! তিনি উচ্চেঃস্বরে গান করিতেন 

| এবং খী সঙ্গীত-স্বরে আকা হইয়া 

মেহেরন্নিস উপনীত হতেন । মৈহের- 

হ্লিসা জাশিতেন যুবা তাহাকেই উল্লেখ 

সামান্য নহে। সাংসারিক বিপতৎপাতে 

তিনি একেবারে অরণ্যবাপী হয়েন; পরে! 
একবার মেহেরন্নিসার প্রতি অনুরাগে 

তাহার জীবন-জোত প্ররত্যাবৃত্ত হইল। 

এক্ষণে গ্রণয়িনীকে রাজরাঁণী করিয়া সংসারে 

প্রবেশ করিবেন এই ইচ্ছা বলবতী হইল। 
তাহার শে ইচ্ছা সেই কথা ও .সেই 

কার্ধ্য। অবিলম্বে তিনি মেহ্রন্লিসাকে 

আশ্বান দির। আঁক্যাবে গমন করিলেন। 

পাথেয় সংগ্রহ জন্য ভিনি পর্বতের 'অপর | 
কুলে কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

। শরীরে প্রভূত বল ছিল; আবার ইচ্ছার 
তেজে তাহা দ্বিগুণিত হইয়াছিল তিনি | ন্ 

পেপসি ৯ পপ 

| অপ দিনেক্মাক্যাব যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ, 
করিলেন মাত্র এমন. নহে, মেহেরনিসাঁর 

। কএক দিন দিনপাত হয এমত সঙ্লও 

ূ করিয়া গান করেন, তাহাতে পরম প্রীতওৎ। দিরা গেলেন । 

| ছিলেন। তত্রাপি কৌমারিক কুটিলতা 
প্রযুক্ত তাঁহার নাম .ব্যবহাঁর জন্য অনু, 

যোগ করিতেন। মেহের আলিও 

ৃ 
ৰ 

ক্রমশঃ | 

| (চিত্ববিনোদিনীর প্রণেতা কর্তৃক লিখিত ). 
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শরীর ও মন। 

যদি গুণ দেখিয়। পদ্ার্থের নির্ণয় করিতে 

হয়, তবে শরীর ও মন দুই স্বতন্ত্র পদার্থ 

বলিয়া অবধারিত করিতে হয় । শরীরের 

গুণ মনে নাই, মনের গুণ শরীরে নাই। 

শরীরে যে প্রকার গুণ সমূহ বিদ্যমীন 

দেখি, মনঃপদার্থে ততৎ্সদৃশ কিছুই ৃষ্ট 

হয় না; মনঃপদার্থে অন্যবিধ গুণের 

সমীবেশ দেখা যাঁয়। শরীরে জড় পদা- 

খের গুণ অনেক বর্তমান আছে, কিন্ত 

মনে তাহা নাই বলিয়া! প্রতিপন্ন হয়। 

মনে যে সমস্ত গুণ বর্তমান, তজ্জন্য 

মনকে এক স্বতন্ত্র "চেতন পদার্থ ন৷ 

বলিলে সেই সমস্ত বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট 

পদার্থের পৃথক্ জ্ঞান উপলব্ধি হয় না। 
এ জন্য আমর! এ ছুই পদার্থকে এক 

বলিতে চাহি না। কারণ তাহ! হইলে 
প্রত্যক্ষের অপলাঁপ করা হ্য় এবং প্রাত্য- 

ক্ষের “ অপলাঁপ করিতে হইলে সকল 
প্রমাণের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হয়। 

এ জন্য আমরা শরীর ও মনকে স্বত 
পদার্থ বলিয়। নির্দেশ করিলাম। 

কিন্তু শরীর সামান্য জড়পদার্থ নহে। 
সামান্য জড়পদার্থের গুণ ইহাতে সমুদায় 
বর্তমান আছে, তথ্্যতীত শরীরে যে 
কতিপয়. গুণ দেখা ঘাঁয়, তাহ সাঁমান্য 
জড়পদার্থে নাই। শরীরের এই কতিপয় 

বিশেষ গুণ বর্তমান থাকাতে ইহ শারীর 

পদার্থ বলিয়া বাচ্য হইয়াছে। যেমন 

উত্ভিজ্জ এদার্থ সামান্য জড় পদার্থ হইতে 
বিভিন্ন” হইয়াছে, তত্রপ প্রাণি-শরীর-. 
ও পৃথক. উদ্ভিজ্জ পদার্থে জড় পদ্া- | 
খের এক প্রকার বিশেষ সমাবেশ, শারীর 

পদার্থে জড়পদার্থের অন্যবিধ সমাবেশ । 

উদ্ভিজ্জে জড় পদার্থ যে রূপে সংস্থিত 
শারীর পদার্থে সেরূপ নহে। 

জড় পদার্থের সম্মিলনের ফল যে 

অশেষবিধ তাহ রসায়ন বিদ্যা প্রতিপন্ন 

করিতেছে । উদ্ভিজ্জ পদার্থে জড় পদা- 
খের যে প্রকার সমাবেশ, ও সম্মিলন 

তাহাতে উত্ভিদের জীবন স্বরূপ ফলের 

উৎপত্তি হুইয়াছে। শাঁরীর পদার্থের ফল 
কেবল প্রাণ নয়, তৎ সঙ্গে আবার চেত- 
নার উৎপত্তি দেখ! যায় । আমর! প্রাণী | 
মাত্রেরই চেতন। দেখিতে পাই। প্রাণী 

বিশেষে এই চেতন পদার্থের গুণের 
নৃনাধিক্য ঘটিলেও দে সমুদ্রায় গুণ যে 
জড় পদার্থ হইতে এক বিভিন্ন চেতন 
পদার্থের গুণ তাহ! অবশ্য শ্বীকার করিতে 
হইবে। প্রাণী মাত্রেই এই চেতনা 
বর্তমান, এবং প্রাণী ভিন্ন কোন খানে 
চেতনার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না| এ 

ও প্রাণ আছে। উদ্িজ্ পদার্থ প্রন্ক- রী 

তিস্থ থাকিলে তাহা জীবিত থাকে। 

 উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রাণ আছে, শরীরের: || 
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প্রীঃ তন্্রপ গ্রক্কৃতিস্থ থাকিলে তাহ 
জীবিত থাকে । কতক গুলি নিয়ম গ্রতি- 

পালিত হুইলে উদ্ভিদ ও প্রাণী শরীর 

জীবিত থাকে। এই নিষ্বম গুলির যে 

প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে, সেই পরিমাণে 
উদ্ভিদ ও শরীর প্রর্ৃতিচ্ছ থাকে । অত 

এব জীবন ও প্রাণ, উদ্ভিদ এবং শরীরের : 

বিশেষ প্রকার অবস্থার নাম মাত্র। 

জীবন ও প্রাণ বলিলে কোঁন বিভিন্ন 

পদার্থ বুঝাঁয়ন। যখন আমরা বলি 
বৃক্ষের জীবন আছে, অমুক প্রাণীর 

দীবন আছে তখন তাহাদিগকে 

আমরা মৃত অবস্থা হইতে পৃথক করি 

মাত্র। চেতনার নিয়ম এই যতক্ষণ 

প্রাণ থাকে ততক্ষণ চেতন! থাকে। 

জীবিত থাকিয়াও যে কখন কখন অচে- 

তন হই তাহ! চেতনারই নিয়ম-সঙ্গত। 

তাহা স্থগিত .থাকে মাত্র। চেতনার 

নিয়মই এই। যেমন জড় পদার্থের 

বিশেষ বিশেষ: নিয়ম আছে চেতনার ও 

অনেক গুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম 
আছে। চেতনার ক্ষণিক অপসরণ 

এই বিশেষ নিয়মাধীন। মৃত অবস্থায় 
কেবল আমরা একেবারে চেতনা বিরহিত 

হই। কারখ সে অবস্থা শরীরের চেতনা 
কখনই দৃষ্ট হয় নাই| এই প্রতাক্ষ 
পরমা ১ এ. 

1. য়দি বল জড়পদার্থ হইতে যে মনঃ- 
পদার্থের উৎপত্তি হয়,ইছার সত কুত্রাপি 

| গরিদৃষ্ হয় না। ইহার প্রভুাত্তরে আমর] ৰ 

হইতে জড়পদার্থের উৎপত্তি 

তখন একেবারে চেতন! বিরহিত হই না, 

বলি, জড়পদার্থ যে স্কুলে শাঁরীর পদাথ: 

রূপে পরিণত দেখা যায়, সেই স্থলেই 
মনঃ-পদাথের উৎপত্তি। সামানা জড়- 
পদার্থের সমাবেশ অথবা সম্মিলন 
মনঃ-পদার্থের উৎপত্তি অসন্ভব। তুমি 
ধদি জড়পদার্থ হইতে শরীর নির্দাণ 

করিয়া দিতে পার, আমরা ও সেই শরীর 
মধ্যে গ্রাণ ও চেতনপদার্থ দেখাইতে 

পারি। প্রকৃতির নিয়ম এই । যেখানে 
উৎপত্তির নিয়ম ঠিক থাকে, সেখানে 
ফলের নিয়মও ঠিক হইবে। জড়পদাথ 

যেমন 
সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে, প্রাণি-শরীরে 
তেমনি চেতনার উৎপত্তি সর্ধক্ষণেই 
প্রতীয়মান হইতেছে। 

এখন কথা এই, কীটান্থু হইতে বৃহৎ 
কায় হস্তী পর্য্যন্ত প্রাণীগণ যেমন শ্রেণী- 
বদ্ধ আছে, তেমনি তাহাদিগের "চতনা- 

স্কারের নানাবিধ বিভিন্নত1 দৃষ্ট হয় 

কেন? আবার করীর যে পশুসংস্কার 
তাহা মানবজাতির মন হইতে এত 

প্রতিন্ন কেন? ইহার সহুত্বর মহাত্মা! 

ডারউইন সাহেব প্রদান করিয়াছেন। 

মানবীয় শরীর ও মন্তিষ্ক যেরূপে 
সংগঠিত এরূপ কোন প্রানীর মস্তিষ্কই 
সষ্ট নহে। অন্য কোন প্রাণীর মস্তিষ্ক 

ও শারীর কৌশল যদি মানব সদৃশ হইত, 

তাহ! হইলে সেই প্রাণী যে মনোবিশিষ্ট | 

[ হইত, অনায়াদে এরূপ অনুমান: করা | 
যাইতে পারে। বাচ্দীয় যন্ত্র দ্বারা যেবাঞ্প |. 
উৎপন্ন হয় ও আবদ্ধ থাকে, সেই-বাণ্পের 
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[| হয় না। 

| ফেল, তাহা হইতে আর বান্পের উৎপত্তি 
॥ হইবে না, এবং যদি বাচ্পের উৎপঞ্তি 

[| হয়, নে বাণ্পের দ্বার পুর্ব্ববৎ কার্ধ্য 

| হইবে না। তব্রপ মাঁদবীয় শারীর 

কৌশল ও মন্তন্কে যে মনঃপদার্থের 

(উৎপত্তি হই হইরাছে ভাহা আর কুত্রাণি 

। ঘটিতে পারে না। অপরাপর জীব জন্ত 

] ও প্রাণী শরীরের গঠন গ্ররৃতি অন্থুসাঁরে 

তাহার্দিগের বিশেষ বিশেষ শক্তি অথব! 
সংস্কার-সম্পন্ন চেতনার উত্পত্তি হইয়াছে । 
এজন্য এক প্রাণীর সংস্কারের ভাব আনর| 

অন্য প্রাণীতে দেখিতে পাই না । চেতন 

যাবতীয় 'প্রাণীতেই বিদামান, কেবল 

ৃ 

ৃ 

৷ তাহার প্রকারগত গ্রভেদ দ্বারা কখন 

হইতেছে । চেতনার প্রকৃতিগত প্রভেদ 

[ 

শাশ্পীীপীী। 

পশুসংস্কার কখন মন বলিয়। অভিহিত 

|| কোন খানেই দৃষ্ট হয় না। ভিন্ন ভিন্ন 
॥ প্রাণীতে এই চেতনার শক্তি ও কার্ধ্যাদি 

[ বিভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হয় বলিয়া, আমর! 

তাহার প্রকূৃতিগণ্ত প্রভেদ প্রতিপন্ন 

| করিতে পাৰি ন|। ক্ষুদ্রতম কীটাগ্র হইতে 

মগুষ্য পর্য্যন্ত গ্রাণি-জগৎ্ যেমন উচ্চাধো- 

ভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে, সেই . জগৎ মধ্য 

চেতনার যে একটা জ্ঞান জগৎ দুষ্ট হয়, 
তাহাও তত্দরপ প্রণালীবদ্ধ হইয়া] আছে। 

| চেতনার ক্রমোর্নতি অস্থুসারে আমরা 

| গ্রাণীগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিরাছি। চেতনার 

 র্কোচ্চতায় মানব জীবমগ্লীমধো 

নি শপ উজ জিত ১৪ পাপ 

] সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হট য়াছে। । আর | বেখানে 

জআরাগর। | 

| ষে কার্ধ্য, তাহা অন্য কোন বাঞ্প পরি টেতনা কেবল ঈষৎ ই 

ৃ 

মা সপ গা লগা হট সি 

মাঘ ৯২৮২ । 

তেছে, সেই কাঁটান্থুকে আমরা সর্ধ- 

উন্ত্রিয় জ্ঞান মাজত 

বাম্পীয় যন্ত্কে ভগ্ন করিয়! | বলিয়া মানবের চক্ষে প্রতীয়মান হই- 

নীচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি | ঈষৎ 

ইক্জিয়-জ্ঞান খেমন পশু সংস্কারে উন্নত 

হইয়াছে, উপশুগণও  ছেমনি কীট 
পপ পাপী লাশ 

গত হতে উচ্চতর শ্রেণীতে অবস্থিত ৃ 

হইয়াছে । পণ্ু-সংস্কার আবার মানবীয় 

বুদ্ধিতে উিত হুইয়া, মনুষ্যকে সর্বোচ্চ 

গদে উথাপিত করিয়াছে । কীটানুর 

সামান্য জ্ঞানকে আমরা যখন মানবীয় 

মনের সহিত তুলনা করিতে যাই, তখন 

মন এবং কীটান্থর চেতনাকে যেন 

বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রন্বীত হইতে 

থাকে। কিন্তু যখন কীটান্থুর ইন্টিয়* 

স্কারের সহিত ঠিক ততূর্ধ শ্রেণীর 
জ্ঞানভাবের তুলন! হয়, তখন তাহাদিগের 

সৌসাদৃশ্য কেমন সুম্পষ্টরূপে প্রতীত 
হইতে থাকে। চেতনারাজ্যের এই 
ক্রমোন্নতি ভাব চেতনার প্রক্কৃতিগত 

বৈলক্ষণা নহে, তাহা চেতনার ক্রেমশঃ 

বিক্ক,রণ মাত্র। প্রাণি-শরীরের বৈচিত্র 
অনুসারে এই. চেতনার ও বৈচিত্র 
ঘটিরাছে । 

প্রাণিরাজোর কথা দূরে থাক, মনুষ্য 

দেহের 

বয়ঃসহকারে পরিপুষট ও পরিণত হইতে 

থাকে, মন ও তেমনি ক্রমশঃ স্ফর্তি | 
প্রাপ্ত হয়? লরেক্দ তাহার মানব সী 1 

নিয়ম-প্রণালী পর্যালোচনা; 

করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমর! 

কি দেখিতে পাই না, শরীর যেমন । 



মনুষ্য রা কি সানি য় 

: বোধ হয় 1. আমর! কি দেখিতে পাঁই না, 

বয়োবৃদ্ধির: সহিত সেই শিশুর মন 

আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে যেন স্থষ্ট 

হইতেছে ?” বাস্তবিক মনুষ্জীবনের 

ূ বিভিন্ন নম়য়ে মনের ও অবস্থা বিভিন্ন 

হুইতে থাকে। মানবের বাল্যাবস্থার 

মানসিক প্রন্কৃতির সহিত তদীয় প্রোটা- 

। বস্থায় অস্তঃপ্রন্কতির তুলনা! করিলে, মনের 

র অবশ্ীর কত প্রতেদ দেখ যায়। বয়ো- 

বৃষ নিবন্ধন যৌবন অতিক্রম করিলে 

| মানবের স্বান্ভাবিকই যে বিজ্ঞতা, যে 

গাভভীধ্য জন্মে তাহ! আর ফোন কারণেই 

|| উৎপন্ন হইতে পারে না! আবার অতি 

বার্ধক্য হেতু মানসিক শক্তির যে প্রকার 

| হ্তা হয়, তাহা কিছুতেই নিবারণ 

করিতে পারে না। যিনি যত কেন 

গণ্ডিত হউন না, যৌবনের "চাঞ্চল্য কিছু- 

তেই অপনীত হইবেনা। এ সম্ঠ 

গ্রকৃতির অখণ্ড নিয়ম। 

পর্য্যালোচনা করিলে কি শ্রতীতি হয় না; 

য়ে শরীরের অবস্থার সহিত মনের অবস্থা 

| নিশ্চয় পরিবর্তিত হইয়! থাকে |. 

. শারীরবধানবিৎগীণ (১0081018198) 
এই স্থানে একটা আপত্তি উথা- 
পিত করেন তীস্থারা বলেন. “আমরা 

»শারীর বিদ্যায় জানিতেছি মন্ুষা-দেহ 

প্রতি দশ বসর অস্তর, একেবারে এন্ধপ 

-্পী শসা 

স্পপসপিপপাপীসপ 

এই নিয়ম, 

পরিবর্তিত হইতেছে, যে ত্বাহাকে আর. 

পুরীতন, বে বা, “যাইতে পারে নাঃ নও একবার উৎপন্ন জি মনের যাহা 

“ঘটিতেছে-তাহ! দেহেরই নিয়ম, তাহাতে 

প্রতি দশ বতনর অন্তর মনুষ্য-দেহ ন্তন | 

হইতেছে । পুরান দেহ বিনষ্ট হইয়! 

যখন নৃতন দেহ হইতেছে, তৎসঙ্গে মনও 

বিনষ্ট হইয়া যায় না কেন? প্রতাতঃ পুরা- 

তন মন বরং উন্নত ও ন্ফর্তি প্রাপ্ত হইতে 

থাকে 1” যাহা শারীরিক নিয়ম তাহা 

অবশা আমরা স্বীকার করিব। আমর! 

স্বীকার করি মনুষা-দেহ প্রতি দশ বৎসর 

অক্ঞর নৃন্তন পদার্থে পূর্ণ হইতেছে । কিন্ত; 

তাহা এক দিনে হইন্তেছে, ন। ধীরে ধীরে 

দ্রশ বৎসরে হইতেছে? দেছের পরিবর্ত- 

নের সহিত গ্চাহার পুষ্টি সাধন হটস্ডেছে, 
না তাহা একেবারে বিনষ্ট হয়া যাই 

তেছে? দশ বতমর পুর্বে যিনি যেমন 

ছিলেন, দশ বংসর পরে তীহাঁর দেহের 

এত কি পরিবর্তন ঘটে, যে তাহাকে আর 

চিনিতে পারা যায় না। যেব্যক্তি যেমন 

তিনি সেট ব্যক্তিই থাকেন। দেহের 

অভ্যন্তরে যে পরমাণুস্ঘটিত পরিবর্তন 

মনের কিছুই বিপধ্যয় হয় না। দেহের 

এইরূপ পরিবর্ডনেই দেহের বৃদ্ধি এবং 

দেহের বুদ্ধি সহকারেই মনের উন্নতি) 

হাই শরীর ও মনের নিয়ম । মন, 

শরীর হতে উৎপন্ন হইলে, শরীরের 

স্কর্তি*বদ্ধক নিয়ম হেতু, মনের কেন 

বিনাশ নাধন হইবে ইহা! আমরা বুঝিতে 

পারি মা। বরং শরীরের যাহাতে ম্ফ্তি 

হইবে, মনেরও তাহাতে ক্কর্তি হইবে, 

ইহা আমর! বুঝিতে পারি | দেহ হতে 

সপ রাগশকা প 
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নিয়ম, তাহ! মনেই বর্তমান থাকিবে। 

এবং সে নিয়ম এই, শরীরের আভ্যন্তরিক- 

পরমাণু-সন্বস্থীয় পরিবর্তন হেতু মনের 
৷ কিছু বিপর্যয় ঘটে না, সেই আত্যন্তরিক 
পরিবর্তনে শরীরের বরং বৃদ্ধি হয় এবং 

ূ তৎ সহকারে মনেরও ন্ফূর্তি হয়ঃ এবং 

[সেই আভ্যন্তরিক পরিবর্ভনে দেহের 

ূ শেষাবস্থায় যখন তাহ! হাঁস হইতে থাঁকে 

মনও তখন স্ুষ্ঠি প্রাপ্ত না হইরা ক্রমশঃ 
শক্তি-হীন কি থাকে" অতএব শারীর- 

| বিধানবিৎ ্ুধীবর্গের প্রতিপক্ষতা যে 

৷ অতি ক্ষীণ ও দুর্বল তাহা! একটু ভাবিয়া 

৷ দেখিলেই অনুভূত হইতে থাকে । 

| পদা্থবিৎ দার্শনিক শ্রিসট জী কহেন & 
যখনি আমর! দেখিতে পাঁই) কোঁন বাক্তির 

1 শিরো-ভঙ্গ হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে মস্তি 
দেশ বিনষ্ট হইয়াছে, তখনি আমরা দে- 

 খিতে পাই অমনি তাহার চিস্তা এবং 
. বিবেচনা! শক্তিও তিরোহিত হইয়াছে । 

| এতদ্র্শনে নির্বিরোধে কি এই সিদ্ধান্ত 

ৃ করা যাইতে পাঁরে না যে মস্তিষ্ক দেশই 

ূ মনের আবাস স্থান । 

কাহার চিত্তা এবং বিচার শক্তির ক্রটি 

ঘটিয়াছে তখনি নিশ্চয় জানিব তাহার 
মস্তি দেশেরও কোন গোলযোগ হই- 

কি প্রত্যক্ষ করিতেছি ন| শরীরের সহিত 

মনের কতদূর ঘনিষ্ঠ সশবন্ধ ? শরীর অসুস্থ 

(9 চজঞজ 7757, 75 মিঃ 
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বিভক্ত হইয়াছেন | 

নিবন্ধ আছে। এবং যখনি দেখিব 

যাছে।৮ এতদ্বাতীত আমরা প্রত্যহই.. 
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1 যেকানণ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অথাৎ | 
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ও রোগগ্রস্থ হইলে মনও চঞ্চল এবং ; 
অধীর হইয়] পড়ে। বাতুলের চিকিৎস। 
কি মস্তিষ্কের চিকিৎসা নহে ?' দৈহিক 

স্থখ বোঁধ হইলে কি মনের প্রশান্তি হয় 

না? আমর! প্রত্যহই কাঁ্ধ্যকাঁলে দেখিতে 

পাই পানী স্থখ বিধানে মানসিক 
প্রফু্ত1 “জন্মিতে থাকে । এ প্রকার 

অগণ্য দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করে যে শরীরের 

সহিত মনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ। ইহারা 

পরস্পর পরম্পরের বেদনায় ব্যথিত হয়, | 

এবং পরম্পরের অুখে স্থুধী হয় । এই ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ কিরূণে উৎপন্ন হইল, তাহার বিচাঁর 

করিতে গিয়' দার্শনিক পত্ডিতগণ ঢুই দলে 
যাহারা বলেন 

শরীর ও মন এ ছুই স্বনন্ত্র ও পৃথক পদাথ 
ছিল, কেবল ঈশ্বর ইহাদিগকে একত্রে 

সম্মিলিত করিয়! দিয়াছেন, তাঁহারা বলেন 

শরীর ও মনের যে সম্বন্ধ তাহ! নেই ঈশ্বর 

কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে; ইহাদিগের এই 

রূপ যোগ স্থাপনা! করিয়া দিয়াছেন, 

স্থুতরাং তাঁহারা এইরূপ সন্বদ্ধে পরস্পর 

কিন্ত যাহারা বলেন 

শরীর হইতে মন উৎপন্ন, তাহারা এই 

ন্ন্ধকে আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ একটি | 
কোটি বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথমোক্ত 

পণ্ডিতগণ আরও বলেন দ্বিতীয় দলভুক্ত 
ব্যক্তিরা সম্বন্ধ মাত্রকে কারণ বলিয়া 

নির্দেশ করাতে একটি অপনিদ্ধাস্তে তরী 

উপনীত হইয়াছেন । দ্বিতীয় দল্থ | . 
ব্যক্তিগণ উত্তর দেন, আমরা যে কার্য্যের | 



আমরা শরীরকে যখন মনের অব্য- 

। বহিত কারণ রূপে প্রতিপদে প্রত্যক্ষ 

ূ 

দেখিতেছি, তখন তাহীর অন্য কারণ 

নির্দেশ করিবার প্রয়োজন কি? শরীর 

ও মন পূর্বে যে পৃথক ছিল, এবং এক্ষণে 

(এ কথা মানিতে গেলে সমগ্র বাস্তবিক 

ঘটনা ও দৃষ্টান্তকে অবহেল। করিয়। অনু 

মান করিতে হয়, যে শরীর মনের বুৎ- 

পাঁদক কারণ নছে। তাহা শরীর হতে 

পৃথক ও দ্বতন্ত ছে এবং ঈশ্বর তাহা, 

দিগের সমাবেশ ঘটাইয়া দিয়াছেন। 
| অতএব আমাদিগ্ৰ মত প্রত্াক্ষ-গ্রমাণ- 

সিদ্ধ আর তোমা1ধগের সিদ্ধান্ত অন্ুমান- 

সিদ্ধ। যে স্থলে প্রতাক্ষ প্রমাণসিদ্ধ 

| সিদ্ধান্ত "| কার্ধ্ের অবধারণা হইতেছে, 

সেখ কটি আন্মানিক মত গ্রহণ 
কচির আবশ্যক কি? আমরা পদার্থ" 

তবে আমরা কি মহাত্মা নিউটন * 
মর্দিষ্ট এই ছুই নিয়মের অন্রণ করি 
না? প্রথম নিয়ম এই যে, যে কারণ 
দ্বারা যে কার্যের নিমিত্ত অনায়াসে 

রর অবধারিত হইতে পারে, তথ্য তীত অপর 

| কারণের অনুমান করিবার আবশ্যক 

নাই। দ্বিতীয় নিয়ম এই, একই প্রকার | 

| কার্ধ্ের, যতদুর জাধা, একই প্রকার 
|ক্ষারণ 'নির্দেশ কর! বর্তব্য। 
.তত্বে আমরা এই ছুই নিয়মের অনবর্তী 

পদাথ- 

হইয়া অগ্নিকে ধুমের কারণ বলিয়া 
ক ঈঃ ৪98০ মা, ৫ 

নির্দেশ করি) এবং বাষুর অভিঘাতকে 
শব্দের হেতু বলিয়। থাকি। যেখানে । 

আবার ধুম দৃষ্টি ক্র, এবং শব্দ শুনিতে 
পাই, সেখানে তছুৎপাদ্ক অগ্নি ও বায়ুর 
অভিথাতের অস্তিত্ব অবশ্য অনুমান করিয়। র 

ৃ পিঞজরবদ্ধ পক্ষী ন্যায় অবস্থান করিতেছে, । লই । ভোমরাও পদার্থ, তত্ব নির্ণয় কালে ূ 

এই রূপ করিয়া থাক; কিন্তু খন যাহ] 

কর; আশ্র্ধ্য এই আত্মতত্ব নিণয়কালে | 

সেই তত্বগ্রণালী ইচ্ছাপূর্ববক পরিবর্জন 

কর। সাধারণ গ্রচলিত ধর্মের কোন 

অন্ধ বিশ্বাম তোঁমাদিগের এতদূর প্রিয় 

পদার্থ,যে বৈজ্ঞানিক তত্বপ্রথালী পরিত্যাগ 
করিতে বরং একদ1 প্রস্তত আছ, কিন্তু 

মেই অপরীক্ষিত ও অন্ধ ধর্মমত পরি- 
বজ্ছনে সম্মত, নহ। ধর্মের অনুরোধে 

তোমরা কি ন্যায় পথ ও বিচারপদ্ধতি পরি- 

হার করিবে? তবে আর তোমাদিগের : 
মনুষ্যত্ব কোথায়? ধর্মের অনুরোধে 

[| তথ্বে কিরূপ কার্য করিতাম? পদ্দার্থ » প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অবহেল! করিয়৷ একটি 

অনুমানকে অনায়াসে গ্রহণ করিতেছ, 

কারণ সেই অনুমান ধর্মমতের সহিত 

সমজসীভূত হয়। অতএব তোমাদিগের 
অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসই,বিজ্ঞান পথের তত্বনির্ণা- 
য়ক। তোমাদিগের অনুমান বিচার-সিদ্ধ || 

নহে, ধর্মবিশ্বাস-মিদ্ব। আমর! এরূপ 

অনুমান গ্রাহ্া করিতে পারি না। আম- 

রাও তোমাদিগের সহিত স্বীকার করি | 
যে পিখররদ্ধ বিহচ্গের ন্যায় মন শরীরন্থ | 
রহিয়াছে । কিন্ত আমরা স্বীকার করি || 

না যে এই শরীর রূপ পিঞ্ঝর, হইতে, 

0 মনের, উৎপত্তি হয় নাই, এবং শরীরের 
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[| দেখিয়াছি, সেইথানেই তাহাকে গিঞ্জর- 

নীড়ন্থ দেখিম্নাছি। তাহাকে পিঞ্জর মধ্যে 

মুক্ত করিয়া দিলেই আবার দেখিব, বিহক্গ 
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এ পি শন পন ১০৭০৯ 
নি সহ 

বিনাশের সহিত মনের বিনাশ সাধন | এরূপ অবস্থায় আমরা নিহ্দকে নি 

হইবে না । আমর! পক্ষীকে শ্বতন্বভাবে ; হইতে উৎপন্ন না] বলিয়া থাকিতে পারি: 

শ্নাকাশে উডিতে দেখিয়াছি, শাবকাবস্থায় | না। তবে আমরা শরীর ও মনের বেলায় 
অনারূপ বিতর্ক করি কেন? মনকে কি; 

শরীর হইতে কখন পৃথগাবস্থায় অবস্থান 
করিতে দেখিনি? মনকে কি আমরা 

অন্য কোথা হইতে উৎপন্ন হইতে দেখি- 
যাছিঃ যে বলিব তাহা শরীর হইতে 

উৎপন্ন নয়? যেখানে আমর! জীবিত 
শরীর দেখিয়াছি, সেই খানেই চেতনা 
এবং যেখানে শরীর মুত হইয়াছে, তাহার 
বিনাশ সাধন হ হইয়াছে, সেই খানে চেত- 

নার ও কোন নিদর্শন পাই নাই | চে- 

লাকে আমরা কখন স্বতন্গ ভাবে দেখি 

নাই। তবে আমরা কিরপে বলিতে 
পার, দেহ ব্যতীত চেতনা রুুৎপত্তি 

কারণ অন্য কিছু থাকিতে পারে? অত- 

এব তোমাদিগের ধর্মবিশ্বান ণহাই 

কেন হউক না, বিচার ও তর্ক পরা 

কখন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় নাঃ যে 

চেতন1ও মন শরীর হইতে উৎপন্ন হু 
নাই। ক্রমশঃ | 

| . প্রপু- 

প্রবিষ্ট করিয়াছি॥ এবং পির হইতে 

আবার পক্ষ বিস্তার করিয়। আকাশে 

উড়িয়া গেল, স্বর্ণ পিঞ্জর পক্ষিহীন পড়িয়া 

রহিল | কিন্তু মান করুন আমরা এরপ 

কিছুই দেখি নাই। বিহচ্গকে আমরা 
কথন পিঞ্জীর হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিনা, | 

যেখানে পিগ্রর দেখিয়াছি, সেখানে 

তন্মধ্স্থ বিহঙ্গকেও অবলোকন করি- 

যাছি। রিহঙ্গকে কখনই স্বভন্ত্রভাবে 
থাকিতে দেখিনাই। যেখানে বিহঙ্গ 

বন্ধ দেখিয়াছি । সে স্ছলে কি আমরা 

অনুমান করিব না, বিহঙ্গ পিঞজর 

হইতেই উৎপন্ন? আবার যখন পিঞ্জরের 

বিনাঁশ হইক্লাছে, বিহঙ্গকৈ আর স্বতত্ত 

ভাবে দেখিতে পাই নাই, গেখানে কি 
অনুমান করিতে পারি। পিঞ্জরের বিনাশ 

হইলেও বিহঙ্গের বিনাশ নাই। অতএব 
নিউ ১১১১১১১১১১০ নি তিতির তিল জি 

1 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মমালোচনা। 
বঙ্গের পুনরুদ্ধার নাটক |--- | বাধুর যে অভ্যুত্থান, তাহাই অব. ;] 

প্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল প্রণীত । কলি" | লম্বন করিয়া ইহা, লিখিত। ্বদেশী- || 

কাঙা নূতন ভারত্মন্ত্ে মু্রিত। মৃল্য ; নুরাগ উদ্দীপন করিবার জন্য বগ্ৃভাবায়, 

॥* আনা মাত্র । দ্বিতীয় গিসায় উদ্দীনের | যে কয় খানি নাটক প্রস্থ লিখিত হই- 

|| বিরুদ্ধে টুর ও রংপুরের জমিদার গণেশ যাছে। ইহা তাহাদিগের অমাতম। রঃ 
সপ ৫০৬ | সা (০. শি ক সী শা ০

 
০০ ও পিসী কউ বলা ৯০৯৯ পরার আন এজ 

॥ 
চি 



| -স্ললল 

। ফান্তুণ ১২৮২। 

টি 
জন্ ঃ ারট মিলের জীব্নরভ। | 

ক ৪৩০৮০ ০০ জ  পও ওি হ কপ এ-এবচও 

জন্ রউ ্র্ট মিলের ্ গীরনরত | 
আরিযায জীবন ! 

গত] আমরা এনক্সণে মিলের জীবন-নাটকের ূ 

শেষ অস্কে উপনীত হইলাম। বীণাপাণি 

এত দিন তদীয় লেখনীতেই কেবল 
বিশ্লা্ করিতেছিলেন, রসনায় বিকাশ 

পাইবার কোন সুবিধা পান নাই। এক্ষণে 

শেষ দশায় সেই সুবিধা ঘটল। ১৮৬৫ 
ৃষ্টাবের গ্রীষ্মকালে মিল্কে হাউসু আব্ 
কমন্সের সভ্য মনোনীত করার প্রস্তাব 

হইল। 

মিলকে পার্লেমেন্টের মেথ্বর করিবার 
নিমিত্ত যে এই সর্ধ প্রথম প্রস্তাব হয় 
এরূপ নহে । দশ বংসর পুর্বে তিনি 

যখন আয়র্লণ্ডের তূমি-বিষ়ক জটিল 
প্রশ্নের, নীমাং না! করেন, তখন মিটার 

লুকাস এবং মিষ্টার ডফি প্রভৃতি আয়ল- 
গর সাধারণ দলের অধিনায়কের! তীহা- 

|| কে আয়র্প্ডের সাধারণ দলের প্রতি. 

|| নিধি করিয়া হাউস্ অব. কমন্সে পাঠা- 
|| ইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তৎকালে 
| ৃ মিল, ইণ্ডিয়া হাউসে নিষুক্ত ছিলেন, 

| হ্ুতরাং সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে 
| পারেন. নাই। ইগিয়া হাউদের কর্ম 

এরূপ গ্রতীতি জন্মাইয়! দিবার টেষ্ট 
করিয়াছিলেন যে, কোন ইলেক্টরাক্ 
সমাজই + তাহার ন্যায় কে্র-হি তি" 
মতাবলম্বী বাক্তিকে পার্লেমেপ্টের 'সত্য 
মনোনীত করিতে চাহিবেন না বিশে- | 
যতঃ ফীহার কোন "্ানীয় সংস্রব বা 
লোকপ্রিয়ত! নাই, এবং যিনি মত বিষয়ে 
কোন দলের গ্রতিনিধি হইতে চাহেন না, 
বিপুল অর্থ ব্যয় ব্যতীত তাদৃশ লোকের 
পার্লেমেপ্টেব সভ্য মনোনীত হওয়ার 
সম্ভাবনা অল্প | কিন্তু মিলের দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মিয়াছিল যে যাহার! সাধারণ কার্য ব্রতী 
হইবেন, তীহাদিগের সেই উদ্দেশে এক 
পয়সাও ব্যয় করা! উচিত নহে। তাহার 
মতে পালে মেন্টে সত্য মনোনীত করিবার 
জন্য যে সকল ব্যয় যুক্তিসঙ্গত ও অপরি- 
হার্ধ্য, রাজকোষ ঝা স্থানীয় ঠাদা দ্বারাই সেই 
মকল সাধারণ ব্যয়ের নির্বাহ হওয়া 
উচিত। যদি কোন ইলেক্টরাল্ সমাজ, 
কোন ব্যক্তি-বিশেষকে : (পারেমেন্ট 
আপনাদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ 
করিতে ইচ্ছা করেন, এবং সেই ইচ্ছার 

! পরিত্যাগের পর মিলের বন্ধু বান্ধবের ' সফলতা! সাধনের নিমিত্ত তাহারা যদি 
1 া. তীহাকে গালেমেন্টে আদীন দেখিতে 1 9000) 3০৫৮. _ইংণে বাহারা 

শপ ইচ্ছা করেন। কিন্তু সে ইচ্ছ। যে. ফল- পার্লেমেন্টে নি্দি্-সং ংখ্যক সভ্য প্রেরণ, 
ৃ বতী হইবে আপাততঃ ভাহার কোন করায় র অধিকার প্রাপ্ত গা ভাহা- 
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ন্যায়সঙ্গত ও অপরিহার্ধ্য ব্যয়ভূষণ 

করেন, তাহাতে কোন আপত্তি উতঠিতে 
পারে না; কিন্তু সেই ব্যয়ের সমস্ত ব! 
আংশিক ভার প্রার্থীর (১) বহন 
করাই মূলতঃ দূষণীয়) কারণ ইহা 
এক প্রকার পালেমেপ্টের আসন ক্রয় 
করার সমান । একপ ব্যাপার ঘটিতে দিলে 
দুইটী অনিষ্ট ঘটিবার"সস্তাবন| । প্রথমতঃ 

অনেক স্বার্থপর ধনবান্ লোক স্বার্থ সাঁধ- 
নের জন্য পালেমেন্টে প্রবিষ্ট হইতে 
পাঁরেন। দ্বিতীয়তঃ যে সকল সাধু সঙ্চরিত্র 
ও শ্বদেশানুরাগী ব্যক্তি পার্লেমেন্টে নিজ- 

চ্ছক বা অসমর্থ, রাজ্য সেই সাধু ব্ক্তি- 
দিগের নিযস্বার্থ সেবায় বঞ্চিত হটবে। 
 অর্থবায় ব্যতীত যদি পালেমেপ্টে প্রবেশ 

নিতান্তই অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা! হইলে 
স্বদেশের মঙ্গল সাধন কর! ধাহাদিগের 

পালে 'মেন্ট প্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য, 
এরূপ স্বদেশাস্রাগী ব্ক্তিগণের গক্ষে 

পালি নামে প্রবেশোদ্দেশে ন্যায়সঙ্গত 

অর্থ বায় করা নীতিমার্সবিরোধী, মিল, 

এপ বলিতেন না। কিন্ত যতক্ষণ ন! 

তাহার মনে দৃঢ় গ্রতীতি অন্মিবে যে সেই 
নিরপেক্ষ ্দেশানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য 

0 কোন ব্যাপারে নিবিষ্ট ন। হয় পালে 

| ।মেণ্টে প্রবেশ করিলে দেশের অধিকতর 

] উপকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি" 

] এ উদ্দেশে অর্থবায় করার পক্ষ সম- 
রখ? ন করিতে পারেন না 1 _নিজস দ্ধ 

) 00346. | 

প্রবেশ-নিমিত্বক ব্যয় তাঁর বহনে অনি-: 

সানি নিমিত্ত তাহাদিগকে ন সরল, ভাবে | 

তীয় প্রতীতি সম্পূর্ণ গ্রাতকুলই 

ছিল। .তিনি জাঁনিতেন যে শুদ্ধ লেখনী 
বিচালন করিয়। তিনি দেশের যে পরি- 

মাণে উপকার করিতে পারিবেন, পালে 
মেন্টের কাঠঠমঞ্চকে আসীন হইয়! 
দেশের «লে পরিমাণ উপকার সাধন 

করিতে” পারিবেন ন!। এইজন্য তিনি: 

স্থির করিলেন যে, পালেমেন্ট গ্রবেশ 
করিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করাদুরে থাকুক, 

তিনি বিনা অথব্যয়ে ও ইহাতে প্রবেশ 
করিতে চেষ্টা করিবেন না| 

কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী মিলকে পালে”, 
মেন্টে আপনাদিগরের প্রতিত্ স্বরূপ প্রেরণ 
করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে এ প্রস্তাব 

অচিরাঁৎ রূপান্তর ধারণ করিল। 'মিল.. 

গালেষেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য 

কোনও চেষ্টা. করিতে প্রস্তৃত ছিলেন না) 

কারণ তাহার বিশ্বাস ছিল 'যে পালে 

মেণ্টে প্রবেশ করা অপেক্ষা লেখনী, 

বিচালন দ্বার! তিনি দেশের অধিকতর: 
উপকার সাধন করিতে পারিবেন। সুতরাং 

পালে 'মেন্টে গ্রবেশের জন্য তনি স্বয়ং: 

কোনও চেষ্টা করিবেন না, কিন্ত যদি: 

কোন ইলেক্টরাল, সমাজ তদীক় কেন্্র- 

বহিভূর্ত মত সকল জানিয়াও তাঁহাকে 

পালেমেন্টে আগনাদিগের প্রতিনিধি || 

স্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা 

হইলে তিনি তীহাদিগের ম্গারোধ অব- 
ছেল! করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সি রশ 

্মভীবিশ্রেণীর ইচ্ছার দৃঢ়তা 



সপরশা। 
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নহেন; আর বিশেষতঃ তিনি সভ্য মনো- 

নীত হইলেও তীহাদিগের স্থানীয় 

বিষয়ে সময ও শ্রম বায় করিতে পারিবেন 

ক্ষরে সে সকলের উত্তর দিলেন এবং 

সফেদ সমৃন্ধে ম্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করি- 
লেন যে ্টাহার মতে একই নিয়মে পুরুষ- 
দিগের নায় স্ত্রীলোকদিগকেও পালে: 

মেন্টের প্রতিনিধি গ্রেরণ করার অধিকার 
প্রদান, করা উচিত এবং তিনি যদি পালে 
মেন্টের সভ্য মনোনীত হয়েন তাহা 
ইইলে তথাক্'এবিষয়ে সবিশেষ আন্দো- 
লন করিবেন। ইংসপ্তীয় ইর্লেফ্টরাল, 
নমাজের নিক এরপ প্রস্তাব এই সর্ঝ 
প্রথমে উপস্থিত হয়। এরপ গ্রস্তাব 

করার পরও যে তিনি শ্রমজীবিশেণী 

কর্তৃক গ্রতিনিধি মনোনীত, হইলেন, 

ইহা অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

মনোনীত হইতেন কিন! পন্দেই। যাহা 

সমান অরধিকার--এই সাধা রণমত- বিরোধী 

জন্ য়া মিলের নিক | 

মেণ্টের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য 
তাঁহার ব্যক্তিগ্রত ইচ্ছা নাই, স্ৃতরাং 
তজ্জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে 

বা কিঞিন্াত্রও ব্যয় করিতে, গ্রস্ত 

না। সাধারণ রাজনীতি বিষয়ে তীহারা 

যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি শষ্টা- 

|| একজন স্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন 
ঈশ্বর স্বয়ং আপিলেও এমন স্থলে সত্য 

হউক, পালেমেণ্টে সভ্য মনোনীত, 
স্বরণে পুরুষজাঁতির সহিত স্ত্রীজাঁতির 

ইংলগ্ডের শ্রজীবীরা মিথ্যা কথা কহিতে 
মতের ব্যীবরণের পরও মিল, সত্য 

৪৮১ 
চি? রিউগ তত ছা জাাটিউ রও ৪. 

| মনোনীত হাতে ভীতির বিকার 
(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়া পড়িল। 

মিল, নিজ মত হইতে রেখামাত্রও 
বিচলিত হইলেন না, এক কগর্দকও বায় 
করিলেন না এবং কাহারও নিকট গমন 

করিলেন না, তথাপি তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী 
কর্তৃক পালিপ্নামেন্টের সভা মনোনীত 
হইলেন। থে দিন তিনি সভ্য মনোনীত 
হইলেন, তাহার এক সপ্তাহ পুর্বে তাহার! 

তাঁহাকে ডাকাইয়। পাঠান, ইলেক্টরেযা 
নানাবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, নানাবিষয়ে 
তাহার মত জিজ্ঞাস! করিলেন ? কিন্ত 

সকল বিষয়েই তাহারা মিলেয় নিকট || 

হইতে স্পষ্ট ও অগ্রতিরগ্জ উত্তর পাই- 

লেন। কেবল এক বিষয়ে-তাহাঁর ধর্ম" || 

'বিষয়ক মত সন্বন্ধে_ভিনি প্রথম হইতেই 

বলিয়াছিলেন যে কোঁন উত্তর দিবেন না; 

ইলেকটরেরা ইহাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত || 
না হইয়া বরং প্রসন্নই হইয়াছিলেন। || 
উত্তরের গুণাগুণ যাহাই থাকুক; ধর্ম ভিন্ন 

সকলবিষয়েই সরল ও নিভীক ভাবে | 
উত্তর দেওয়ায় মিল, ইলেক্টরাল 

সমাজের বিশেষ শ্রীতিভাঙজন হইয়া. ] 

ছিলেন । ইহার প্রমাণ স্বরূপ একটামাত্র ঃ ্ 
উদাহরণ দিলেই পাঠকগণের গ্রতীতি | : 
জন্িবে। “পালে মেন্টীয়: সংস্কার বিষয়ে 
কয়েকটা চিন্তা” নামক" মিল, রচিত || 
গ্রকখানি স্তিকায় লিথিত ছিল_যে 2 
যদিও অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা ]. 

কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করেন, তথাপি 



পরা 

টু 

চি 

ঃ । ] ! বৃ ঙ | ! নু নু 

উত্তর শুনিলেন| 

তাহারা দাধীরণতঃ মিথ্যাবাদী ৷ মিলের 

প্রতিদ্বন্দ্ীরা এই কথা গুলি বড় ক্ড় 
অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া! ইলেকউরাল, 

সমাজের সম্মুখে ধারণ করেন। এই 

ইলেকটরাল সমাজ শ্রমজীবিশ্রেণী- 

গঠিত ছিল; সুতরাং এ কথা গুলি তীহা-' 

দিগের প্রীতিকর বোধ, না হওরায়ঃ 

তাহার! মিল. কে জিজ্ঞানা করিলেন তিনি 

ইহ! লিখিয়াছেন কি না। মিল. তৎ- 

ক্ষণাৎ উদ্ভর করিলেন_লিখিয়াছি”। 

“লিথিয়াছি” এই শব্টা মিলের মুখ 

হইতে উচ্চারিত হইতে না হইতেই, 

গভীর প্রশ;ঃসা ধ্বনি সেই সভাঁকে 

গ্রতিধ্বনিত করিল। শ্রমজীবিশ্রেণী 

এতদিন পর্যন্ত পালেমেণ্টে যত, গ্রতি- 

নিধি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদিগের কেনই 

কথন. তীহাদিগের প্রশ্নের অপ্রীতিকর 

উত্তর দিতে সাহম্ করেন নাই; সকলেই 

তীহাদিগের মনের কথ] গোপন করিয়। 

ইলেকটরাল সমীজের তুর্টিবিধানেন্ 
নিমিত্ত অপ্রন্কত কথা বপিয়াছেন; 
যাহাতে ইলেক উরাল, সমাজ বিরক্ত বা 
অযন্থষ্ট হইতে গারেন এরূপ কথা সাহস- 
পূর্বক কেহই বলেন নাই £ ইলেক টরাল 

সমাজ এতদিন যেরূপ উত্তর শুনিয়া 
আদিতেছিলেন আজ তাহার বিপরীত 

ইহাতে তাহারা 
আগনাদিগকে অবমাঁনিত মনে করিলেন 
| না।. তাহার! একেবারেই বুঝিতে পারি- 

| লেন যে. এরূপ নির্ভীক ও সত্যপ্রিয় 

( লোকই: হা [দিগের বিশ্বাসপাত্র হইবার 

নিরিহ রে বরে 
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যোগ্য। শ্রমজীবীর৷ সকল বিষয়েই, পুর্ণ 
সরলতা ভাল বাসিতেন। 

নিকট মাজ্জনীয় | 

মিলের এই ছুঃসাহপিক উত্তর শ্রবণ || 
করিয়া মিষ্টার, ওড্গার নামক একজন 
শরমজীস্কু উঠিয়া বলিলেন যে শৃমজীবি- 
শ্ণীইচ্ছা করেন না যে তহাদিগের' 

এই শুণ | 
থাকিলে, সহস্র অপরাধ তাগাদিগের ; 

প্রকৃত দোষ তীহাদিগের নিকট হইতে | 

গোপন করা হয়। তীহারা বন্ধু চাঁন, 

স্ততিবাদক চান না। যদি কেহ প্ররুত 
প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন থে শ্মজীবি- 
শেণীতে কোন দোষ বিদামান আছে, ও 
সেই দোষের অচিরাৎ সংশোধন 
আবশ্যক এবং তদন্থুসারে তিনি তীহা- 

দিগেকে তদ্বিষয়ে বিদিত করেন, তাহা | 

হইলে শুমভীবিশেণী তাঁহার উপর বিরক্ত 

না হইয়া তাহার নিকট গুরুতর খণে 

আবদ্ধ থুকিবেন। সন্ভস্থ সকলেই 

স্তরের সহিত ওড়গারের এই কথার 
অন্থমোদন করিলেন | 
মিল যদি সভ্য মনোনীত না হইতেম। 

তথাপি তাহার আক্ষেপের কোন বিষয় |] 

ছিল না। কারণ এই ঘটনায় দেশের অমংখ্য 

লোকের সহিত তাঁহার. পরিচয় হইল।, 
ইহাতে শুদ্ধ যে উাহার ভূয্বোদর্শন পরি | 
বর্ধিত হইল এরপ নহে, ইহাতে. ঠাহার 
রাজনৈতিক মত সকল  বিস্তুভর্পে..] 

[প্রচারিত হইল এবং যে যে স্থানে পূর্বে 
তাহার নামও শ্রুত হয় নাই। সেই সেই. 

স্বানে তিনি বিশে যে পরিচিত হওয়ায়, 
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ফান্তুণ ৯২৮২। 

আহ পাঠকসং ধা জমেই বাডিতে। 
লাগিণ এবং তীহাঁর রচনার প্রভাবও 
অধিকতর অনুভূত হইতে লাগিল। পালে” 

মেন্টের যে তিন অধিবেশনে রিফর্ম 
| বিল 

(১ রাজবিধিতে. পরিণত হয়, 

সেই তিন অধিবেশনেই মিল পালে” 

মেন্টের মঞ্চকে উপবিষ্ট ছিলেন । এই 

|| সময়ে পালেমেন্টই মিলের চিন্তার 

একমাত্র বিষয় ছিল। মিল্ প্রায়ই 

পালেমেণ্টে বক্তত| করিতেন| এই 
রক্ত তা সকল তিমি কখন কখন লিখিয়। 

লইয়! যাইতেন, অনেক সময় মুখে মুখেই 

করিতেন। পালেমেন্টের কার্য প্রণালীর 

রবে আসিবার মিলের একটা প্রধান 

নিয়ম ছিল। অপরের দ্বারাও যে সকল 

বিষয় নুসম্পঞ্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, 
সে সকল বিষয় তীহাঁর প্রিয়তম হইলেও 

ভিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাঁবশ্যক 

বলিয়া মনে করিতেন। যে সকল 
বিষয়ে লিবারেল মতাঁবলম্বী ব্যক্তিরাও 
তাহার সহিত. ভিন্নমত বা উদাসীন, | 
সেই সকল বিষয় সমর্থনের নিমিত্বই 

তিনি বদ্ধ-পরিকর হইতেন। এই সময় 

প্রাণদপগ্ডের 'বিকুদ্ধে গালেমেন্টে যে 
আন্দোলন উপস্থিত হয়) মিল্ প্রাণপণে 

তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। পালেমেন্টে 

স্রীজাতির গ্রতিনিধি প্রেরণ ও ব্যক্তিগত | 

| প্রতিনিধিত্ব ()বিষয়ে তিনি যেমত প্রকাশ* 

করেন তাহা তৎকালে গালে মেসের 
০ 
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জন্ উট মিলের জীবনরৃত। 

| করিবার জন্য 1 তাহাকে দি ৪ 

শশা সপ পপাপিপীাপিাপিততশ 

৪৮৩ 

সভাগণ কর্তৃক জয় বিধর্ণিত ত ন্তিষবের 

বিভ্ুস্ভন বলিয়। বিবেচিত হয়| কিন্তু 
পার্লেমেন্টের সভাগণ অচিরাৎ জানিতে 

পারেন যে স্ত্রীজাতির প্রন্িনিধি প্রেরণ-" 

প্রস্তাব উন্মাদ-বিজ স্তন নহে। কারণ মিল, 
পালেমেণ্টে. এই প্রস্তাব উত্থাপিত করি- 

লেই, রা'জোর চতুর্দিক্ হইতে তাহার | 
প্রস্তাবের অন্ুমোদন-সচক প্রতিধ্বনি 
আলিতে লাগিল; স্ৃতরাং এ প্রস্তাব 

যে সময়োগযোগী ভ্রাহা সম্পূর্ণরূপে ] 
প্রমাণীকৃত হইল। মিল্ যে বিষয় 

শুদ্ধ নৈতিক ও সামাজিক বর্তব্য 

বলিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে অবলম্বন করিয়া- | 

ছিলেন, তাহা তাহার স্বার্থসিদ্ধিতে 

পরিণত হুইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে || 

এ প্রস্তাব উখাগ্লিত করিয়! তিনি যে | 

শুদ্ধ পালেগ্মামেণ্টেরই. বিরাগ-ভাঁজন 

হইবেন এরূপ নহে, দেশের সমস্ত 

লোকের উপহানের পাত্র হইবেন। 

এগ জানিয়াও তিনি শুদ্ধ কর্তব্যান্থরোধে 

এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাবে 

তিনি দেশের লোকের অপ্রিয় না হইয়। 

অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইংল-। 

গর স্ত্রী্মমাজের চিরকৃতজ্ঞতার পানর 

হইলেন। 

রাজধানীর সভ্য বলিয়৷ তীহার 
উপর আর একটা গুরুতর কর্তব্য- 

ভার ন্যস্ত হইয়াছিল ;-রাঁজধানীতে মিউ- 
নিসিপাল, শ্বাসনপ্রণালী গ্রতিষ্ঠাপিত 

জপ পপ ০ পক লগ পপ 
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করিতে হষ্টরাছিল। কিন্ত এই. বিষয়ে 
সাধারণ সভার এতদূর ওদাসীন্য ছিল, 
যে 'জিনি 'একজন সভ্যকেও আত্মপক্ষ 

সমর্থক পাইলেন না। কিন্তু 'সৌভাগ্য- 
ক্রমে এবিষয়ে তিনি পালেমেন্টের 

বাহিরে. অনেক সাহাধ্য পাইয়াছিলেন | 

একদল কর্মঠ বুদ্ধিমান. লৌক বাহির 

নানাপ্রকারে তাহার জাহাঁযা 

| করিতেছিলেন। তীহারা বাহিরে এবিষয়ে 

| ঘোরতর আন্দোলন .উখাপিত করিতে- 

হইতে 

ছিলেন । অধিক : কি বলিতে গেলে 

এ প্রস্তাবের মূল তাঁহারাই। তাহা." 

রাই ইহার পাগুলেখ্য প্রস্তত করিয়! 

মিলের হস্তে সমর্পণ করেন। মিল্কে 
কেবল দেই'পাঞ্চলেখ্য পালেমেন্ট 

সকাশে সন্নীত করিতে, ' এবং যতক্ষণ 

সেই পাগু,লেখ্য। হাউস নির্দিষ্ট কমিটির 

নিকট ছিল, ততক্ষণ তাহার : পক্ষ- 
সমর্থন করিতে হইয়াছিল । 

আকারে 

তাহার কারণ এই আন্দোলন। যে সকল 
বিষয়ে এক দিকে সাধারণ হিত এবং 

এক 'দিকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক, 

হিতের. পরম্পর 'নংঘর্ষ উখ্িত হয়, সে 
সকল বিষয় কিছুদিন এইরূপই যবস্থৃব 

অবস্থায় থাকে; পরিশেষে দাঁধারণ হিতে- 

রই জয় লাভ হয়| 

তৎকালে অগ্রগত লিবারালিজম (১)পার্লে 

মেন্টে অতিশয় উপহাসের বিষয় ছিল, 

( রি 445028 এ 

অবশেষে 

৯৮৭০ থৃষ্টাব্বে এই পাঙুলেখা যে বিভিন্ন | 
রাজবিধিতে পরিণত হয়ঃ 

ফাল্তুণ রর ॥। 
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লম্বী টিটি সভ্যেরাঁও রা 'মতের 

সমর্থনে 'অগ্রসর হইতে সাহর  করি-. 

তেন না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে: 
পালেমেণ্টে যে কার্ধ্য অপরের দ্বারা 
ংসাধিত হইবার নহে? তাহাতেই হস্তক্ষেপ 

করা মিলেরীসিয়ম ছিল। সেই নিয়মের 

বশবর্তী হইয়। তিনি অগ্রগত লিবারালি- 
জম্ 'মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এই' জন্যই এক জন আঁইরিস্ সভ্যকর্ত ক 
আয়লগ্ডে শ্বাঁপক্ষ্যে যে সকল পরিবর্তন 

প্রস্তাবিত হয়, মিল্ সে সকলের পক্ষ 

সমর্থন করিলেন। বিখাঁত বাগিক 

মিটার ব্রাইট, মিষ্টার লারেন্, মিষ্টার 
পটার এবং মিষ্টার হাঁড্ফীলড এই 
চারিজন ভিন্ন পালেমেন্টের আর কোন 

সভ্যই. তাহার অনুসরণ করিতে সাহস 

করেন নাই। আয়ল'ডে হেবিয়স, 'কর্পস. 

বিধি কিছুদিনের জন্য রহিত হয়; সেই | 

নির্দিষ্ট সময়ের অবসান হইলে আয়*: 

লণ্ডের শক্ররা আরও কিছু. দিন ইস্থা | 
স্থগিত রাখিবাঁর নয প্রস্তাব করেন | মিল, 
এই প্রস্তাবের ' বিরুদ্ধে 'এক আুদীর্ঘ ৭ 

বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে তিনি | 

আঁয়লুর 'গ্রতি ইংলণ্ডের অবিচার ও 

আয়ল'ণ্ডে .. ইংরাঁজ-প্রতর্তিত-: শানন- 

প্রণালীর দূষণীয়তা! সপষ্টাক্ষরে নির্দেশ |. 
[ কয়েম। কিন্তু তৎকালে ফেনীয়ান্দিগের |". 

| প্রতি ইং ল্ডের ' জনসাধারণের পাগ এত- | 

দুর প্রবল ছিল, যে ফেনীয়ানেরা ইংল* | : 

| গের যে সকল অবিচার ও অতাচারের || 



|. লেন এবং 

| কান্ধণ ৯২৮২। জন্ ্  ক মিলের বর ৷ ৪৮৫ 
স্ব র্কক উতঠউ ও ৪ ৪ র85৪ ৯৬ কক ক ৯৬৬ উড! 

্ উদ ভীয়ণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে 

| .যকলের উপর আক্রমণ করা আর ফেনী- 

]সান্দিগের, উৎসাহ বর্ধন করা সমান 

|| বলিয়া! রিবেচিত হইত। এই জন্য মিলের 

প্রস্তাবে রেহই কর্ণপাত করিলেন না। 

| মিলের বন্ধু বান্ধবের! তীঁহাকে কিছু দিন 
|| অপেক্ষা করিতে বলেন। 'মিল্,ও তীহা- 

দিগের উপদেশের সারগর্ভতা। বুঝি- 

রিফরম. বিলের সাধা- 

|| রণ তর্ক বিতর্কের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা 
|| করিয়া রছিলেন। তাহার প্রতিদন্দীরা 

| তাহার তুপ্টীস্তাব দেখিয়া মনে করিলেন 
| যে মিল্ পরাভূত হইগ্েন ; সুতরাং 

তাহার জন্য তীহাদিগের আর উদ্বিগ্ন 

|| হইতে হইবে না। তাঁহার! মিলের এই 
কপ্নিত পরাভব লইয়1 সীহাকে উপলক্ষ্য 

|| করিয়া অনেক রহম) বিজ্রপ করিতে লাগি. 

লেন। কিন্তু এই রহ্য বিদূপই মিলের পরি- 
পাম-শুভকর হইয়া উঠিল । যাহারা আয়- 
লও বিষয়ে পুর্বে সম্পূর্ণ উদা সীন ছিলেন, 
মিল অন্যায়রূপে অবমানিত হইতেছেন, 

0 দেখিয়া, তাহারাও মিল.কর্তৃক প্রাস্তা- 
বিত বিষয়ের প্রতি সহান্থভৃতি দেখাইতে 

0 লাগিলেন। এইজন্য রিফরম্ বিলের আলো 
চনার সময় মিল.যখন দ্বিতীয়বার আয়- 

[| বের স্বাপক্ষেযে বক্ত তা করিলেন, তখন 
তাহার বক্তৃত] অধিকতর সমাদৃত হইল |), 

(পলেক়্ামেন্টে তীহার যম্বান ক্রমেই 
ৰ বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই তীহার 

[| শ্রোতৃবর্থের সংখ্য। বৃদ্ধি গাইতে লাগিল । 

| ভিনি জাতীয় খণের পরিশোধের ্বাপক্ষ্ে 

যে বক্ত তা করেন, এরং টোরি মি 

নায়কমিগের প্রতি যে সোত্প্রাসোক্তি 

প্রয়োগ করেন, তাহাতে গালেমেন্টে 

তাহার গ্রতিষ্ঠ! অধিকত:গপরবর্ধিত হয়। 

তিনি তদীয় প্রতিমিধি-শীসনগ্রণাঁলী 

গ্রন্থের কোন স্থানে স্থিতিশীলদ্িগকে 
“বুদ্ধিশূন্য দল” বলিয়া! নির্দেশ করিয়া- 

ছিলেন। তাহার! এই বিষয় লইয়| তাহার 

প্রতি ভীষণ আক্রমণ করেন। কিন্তু 
তাহাতে মিলের কোন অপকার ন] হইয়, 

তাহাদিগেরই. সধিশেষ অপকার হুইল। 
এই আন্দোলনে এখন হইতে সকলেই 
তাহার্দেগর নামের সহিত “বুদ্ধিশূন্য ) 

দল” এই পরিচায়ক বিশেষণ সংযো- ৃ 
জিত করিতে লাগিল। যাহা হউক, 
“তাহার কথাতে ফেহুই কর্ণপাত করিবেন 
না” গালেমেন্ট প্রবেশের সময় মিলের 

মনে যে এইরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়, সে ভয় | 
এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইল । তিনি 
কোন বিষয়ে বলিতে আরস্ত করিলে 
এখন আর শ্োতৃ-দংখ্যার অতাঁব থাকিত 
না। তথাপি তিমি তদীয় নির্দিষ্ট নিয়মের : 

বশবর্তী হয পরিমিতভাবী হইলেন 
যে বিষয়ে বিশেষদ্ধপে তাহার বক্তৃতা 

প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়েই তিনি বাক্য | 
য় বাঁরতে লাগিলেন; ? এবং যাহা অন্য, 

দ্বারাও ্ুমম্পন্ল হইবার সন্তাবনা, 
তাহা হইতে সর্বথা বিরত থাকিতে | 
লাগিলেন। পাঁলেমেন্টের দ্বিতীয় ও: 

তৃতীয় অধিবেশনের ময় তিনি যত্ত গুলি ; 

8888 কারিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আয়ল/৫) || 

৬০৯ ইাসিাজরজ্যজারন 
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৪৮৬ 

রিফরম, .বিল, বিষয়ক : বক্ততাত্রয়ই 

|| সর্বোত্ক্। . 
. আয়ললগু ও -শ্রমজীবিশ্রেণী বিষয়ক, 
প্রস্তাব দ্বয় তীহার হৃদয়ের অতি প্রিয় 

| বস্ত ছিল। তিনি গ্রাড প্টোঁনের রিফরম, 

॥ বিল. উপলক্ষ করিয়! শ্রমজীবিশ্রেদীর 

| পালেমেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণ বিষয়ে, 
এক উংক্ষ্ট বক্তৃতা করেন। ইহার 

ৃ । অবাৰহিত পরে, রড রসেলের মন্িত্বপদ 

পরিত্যাগ এবং টোরি গবর্ণমেপ্টের মনত 
পদে অধিরোহণের পর, শ্রমজীবিশ্রেণী 

| কর্তৃক হাইড্ পার্কে একটা সাধারণ সভা! 
| আহত হয়। পুলিস, কর্মচারীরা সম- 
(বেত ব্যক্তিদিগের গতিরোধ করায় 
তাহার! রেল্ ভাঙ্গিয়।' পার্কের ভিতর: 

[| প্রবেশ করে| মিষ্টার বীল্স এবং শ্রম- 
জীবীদিগের অধিনায়কের! পুলিসের প্রতি- 

| রোধে দে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন 
] বটে, কিন্তু অধিকাংশই তথা হইতে 
] যাইতে অন্বীকৃত হইলেন। ইহাতে 

| গুলিসের সহিত : তাহাদিগের ঘোরতর 
0 বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অনেক গুলি 
|| নিরীহ ব্যক্তি পুলিস কর্তৃক অপমানিত 
|| হইলেন। এই ঘটনায় শ্রমজীবিশ্রেণীর 

[ক্রোধের আর পরিণীমা, রহিল না| 
ৃ তীহার! দ্বিতীয় বার পার্কে ভা! আহ্বা- 
| নের, সম্ধস্প করিলেন এবং. অনেকেই 
|| সশস্ত্র আসিতে. স্বীক্কত হইলেন । গবর্ণ- 

|| মেন্ট৪ এই সংবাদ পাইয়া এই উদ্যম 
| নিবারণের জন্য, ৈনিক, সঙ্জা আর 

শশী ্াা্াীীশীশীাািটাটাটীাশিশািািশীিটী 

- আর্ধ্যদর্শন 

স্কর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই 

১$৩ 

শ্রমজীবীশ্রেণী এ এবং বং. মিষ্টার  ডিজরেলীর রি 

স্পস্ট 

ফান্তণ ১২৮২ 

নিন | এই সংঘর্ষের পরিগাম তি: ভয়-. 

ভয়ঙ্কর পরিণাম নিবারণের জন্য মিলের, 

বলবতী' চেষ্টা ফলবতী হইল'|' মিলস. 
পালেমেন্টে শ্রমজীবীশ্রেণীর পক্ষ ' সমর্থন: 

করিলেন এবং গবর্ণমেন্টের ব্যবহার: 
নিন্দনীগ” বলিয়া নির্দেশ করিলেন । এ. 

দিকে শ্রবজীবীশ্রেণীকে বলিলেন তাহারা 

হাইডপার্কে সভা আহ্বানের প্রস্তাব পরি- 
ত্যাগ করুন্। তাহাকে বীল্ স,কর্ণেল ডিকে- 
ন্স প্রন্থতি অধিনারকর্দিগকে এ প্রস্তাবে 

সম্মত করিতে চেষ্টা করিতে হয় নাই । 
তাহারা প্রথম হইতেই ইহাতে ক্ষান্ত 
হইয়াছিলেন, এবং আর সকলকেও ক্ষান্ত 

করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। | 
কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী তাহাদিগের প্রথম 

সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন 
না| মিল অবশেষে এক উপায় অবল- 

স্বন করিলেন, তিনি বলিলেন হাইড্ পার্কে 
দ্বিতীয় বার সভা সন্নিবেশিত করিতে 
গেলে নিশ্চয় সৈনিক দলের সহিত || 

সংঘর্ষ উখিত হইবে। এই সংঘর্ষ পর- 

নির্দিষ্ট ছুই ঘটনায় মাত্র ক্ষমণীয় হইতে 
পারে। প্রথমতঃ যদি কার্ধ্যআোত এন্ধপ | 
অবস্থায় নীত: হইয়া থাকে যে আকস্মিক 
বিপ্লব প্রীর্থনীয় টু দ্বিতীয়তঃ যি উহার! | 

আঁপনাদিগকে সেই' বিপ্লব সং সাধন 

করিতে অমর্ঘ বলিয়া মনে“ করেন'।। 
শ্রমজীবীশ্রেণী এই প্রশ্নে নীরব হইলেন? | 

আকন্সিক বিপ্লব প্রার্থনীয়) বাঁ তাঁহারা | 
তৎসম্পাদনে সর্বএ কথা তাহার ৃ  র 



শপ ০ সপ পা দু 

ইসি স্ব 
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জন ে সা মিলের র জীবনরত। | ৪৮৭ 
/৮০ এর হজ ক ধরানো ও উপকথা সপ বিনীত ও আপ 

কান: ৯২:৮৭ | 

পাদ বাকি তি (মতা শপ জন পনধদাজক কানা এ এ ৮ ক জা ভান শপ জা উজ ৯ পাত 

বলিতে পারিলেন না) সুতরাং অনেক তর্ক ইহাতে হত্তক্ষেপ করিতে অনিষ্কুক, 

সাহস 

বিতর্কের পর তাহারা মিলের প্রস্তাবে 
সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন । 'মিল.এই 
সমাচার মন্ত্রিবর ওয়াল পোলের কর্ণগোচর 

করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে ওয়াল .পো- 

লের মস্তক হইতে যেন গুরুতর ভার অপ- 

,মীত, হইল এৰং মিলের প্রতি তাহার, 
ক্লতন্ততার আর ইয়ত্ত। রহিল ন|। 

শ্রমজীবীরা হাইড পার্ক বিষয়ে হতাশ 

হইয়া অবশেষে এগ্রিকলউরাল্ হলে 
সভা আহ্বান 'কর! স্থির করিলেন। 

তাহারা মিল.কে তাহাদিগের সভায় উপ- 

স্থিত' থাকিতে এবং বক্তৃতা করিতে 
অনুরোধ করেন। তাহার মিলের 

অন্থুরোধ রাথিয়াছিলেন ; সুতরাং মিল, 
তাহাদিগের অন্গুরোধ অবহেলা! করিতে 

পারিলেন ন1। 

সকল সভায় বক্তৃতা কারবার সময় 
মিল সবিশেষ উত্তেজিত হইয়৷ গড়েন 
এবং আত্মমংযম ভুলিয়া যান--টোরি 
লেখকেরা মিলের উপর এই বলিয়া 
গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু টোরি 

দলের জানা উচিত ছিল, মিলের বক্তার 

উত্তেজনী শক্তি ব্যতীত ওহীর! ভয়গ্কর 
বিপৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষ! পাইতেন 

| না। দে সময় মিল, গ্রাড়ঞ্টোন এবং 
[| ব্রাইট, এই তিন জন ভিন্ন আর কেহই 

|| শ্রম্ীবীদিখকে সেই ভীষণ সং ঘর্ষ হইতে 

শী বিরত করিতে গারিতেন না। কিন্ত 
ৰ [ইট তৎকাঁলে নগরে উপস্থিত ছিলেন 
না, বং ্ লাডষ্টোন কোন বিশেষ কারণে 

করিবার আর কেহই ছিলেন ন] | 

_ পাঁলেমেণ্টে এবং এই 

১৮৬৬ খৃ্টাব্ে লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্ব কালে || 

ছিলেন; সুতরাং একমাত্র মিল, ব্যতীত, 

টোরিদিগকে, সেই বিপদ, হইতে রক্ষা | 

কিছুদিন গরে শ্রমজীবিশ্রেণীর অভ, 
থানের প্রতিশোধ লইবার জন্য টোরি 

গবর্ণমেণ্ট পার্কে সাধারণ সভা! আহ্বান 

নিষেধক এক বিল. অবতারিত ফরিলেন। 

মিল্, শুদ্ধ স্বয়ং এই বিলের বিরুদ্ধে দণডাঁয়- 

মান হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে; 
তিনি অনেক গুলি অগ্রগত লিবারেল কে 

ইহার বিরোধী করিয়! তুলিলেন, এবং 
আপনি তাহাদিগের অধিনায়ক হইয়া! কাঁ্ধ্য 

করিতে লাগিলেন । তাহাদিগ্রের মমবেত 
যত্বে বিল্ পরাভূত হইল | টোরির 
এ বিষয়ে আর দ্বিতীয় বাঁর হন্তক্ষেপ 
করিতে মাহ করিলেন না। 

মিল, আয়ল্ু'বিষয়ে সবিশেষ 'মনো- 
যোগ প্রদর্শন কর! ধর্ম বলিয়। মনে 

করিতেন। পালে মেপ্টীয় সভাদিগের থে 
দল মন্ত্রিবর লর্ড বীর নিকট ফেণীয় 
রিপ্রোহী সেনাপতি বর্কের জীবন ভিক্ষা 
করিতে যান, তিনি তীহাদিগের সর্ধ- 

প্রধান ছিলেন। এই দলের অধিনায়- 

কেরা ১৯৮৬৮ খৃষটাবের গালেমেন্টের 

অধিবেশনের সময় আয়ল্ডের চর্চ- 
“বিষয়ক প্রশ্ন. এরূপ পারদর্শিতার সহিত 

করায়ত্ব করেন, যে মিলংকে এ বিষয়ে 
গুদ্ধ তাহাদিগের  স্বপক্ষত! অবলঘন 
ভিন্ন 'আর রিছুই 'করিতে হয় নাই। 
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| আরঙ্গ্ডের ভূমি সংস্কার বিষয়ে যে বিল, প্রদর্শন পূর্বক প্রতিপন্ন করা হইল যে 

রস্তাধিত হয়, তছুপলক্ষে মিল, একটী | ইংলগ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়! ডাহার 

| উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। তংকালে ভূমি- ] পক্ষে শুভকর নয়? এবং 'অন্য দিকে 

বিষয়ে অনেক কুসংস্কার এ্রচলিত ছিল। ; পালেমেন্টকে 
বিশেষ অনুরোধ কর! 

স্রই কুসংস্কারবশতঃ সেই বিল, প্রত
্যাখ্যাত ) হইল যেন আয়লগ্ের ভূমি-বিষয়ক ও 

হয়। ১৮৬৮ থু্টাবে লর্ড ভর্বীর মন্ত্রিত্ব ; অন্যান্য 4 প্রশ্নের অচিরাৎ সুমীমাংন। 

কাঁলে পুনরায় সেই রূপ আর একটা | করা হয়| এই পত্রিকায় তিনি আয়ল ্ 

(বিল, অবতারিত হয়। এ বিল)টাও ] গর প্রজীদিগকে নির্দিষ্ট করে ভূমিতে 

প্রথম বিল টীর ন্যায় ছিতীয় বার মাঝ স্থাযি ্বদথ দানের কোন্ কোন্ 

পাঠনার পর প্রত্যাখ্যাত হয়। ইত্য- ভূমির উপর কিরূপ কর নির্দিষ্ট হওয়! 

| বসরে আইরিস, প্রজ্গাদিগের মনের 
| 

উচিত তত্ির্শযার্থ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 

|| অবস্থা দিন দিন ভ্রিটিন গবর্ণমেন্টের | আসেসর নিয়োগের প্রস্তাব করেন। 

[প্রতি বিষাক্ত হইস্জা! উঠিল। তাহারা] মিলের প্রস্তাব আয়র্লগু ভিন্ন আর 

আর এক্ষণে অল্পে দন্তষ্ট হইতে চাহিলেন কুত্রাপি আদৃত হইল না। ইহা! যে 

না। ইংল$ হইতে বন্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন | ইংলগে আদৃত হইবে ম
িল, একপ আশাও 

0 হওয়াই তহাদিগের একমাত্র প্রার্থনা | করেন নাই। তিনি যে সকল সংস্কা- 

এবং এক মাত্র ইচ্ছ! হইয়! উঠিল । ) রের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সকল | 

যাহাদিগের চক্ষু ছিল, তাহার! দেখি- 
| সংস্কার অনুষ্ঠিত ন! হইলে, আয়ল্ডে 

| লেন যে কি রীজনৈতিক কি সামা] যে কখনই শাস্তি সংস্থাপিত হইবে ন-- ) 

| জিক সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সংস্কার তিনি তাহা অসন্দিগ্ধ রূপে জীনিতেন। 

1 ব্যতীত আয়র্লকে আর শীস্ত করি, ) এই জন্যই তিনি এ স্থল
ে কিছু ন1 বলিয়া 

|| বার উপায়ান্তর নাই। মিল, দেখি- | নীরব থাঁকা অনুচিত বলিয়। ম
নে করিলেন। 

লেন এই ভঙ়ঙ্কর বিপদের সমন তিনি) আর বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে 

নীরব থাকিলে অধিকতর অনিষ্টের সম্তা- | পূর্ণ আদর্শ
 সন্মখে ধারণ করিলে, লোকে

 

| বনা। এই ভাবিয়া তিনি লেখনী ধারণ | ভতগ অগ্রসর হইতে ন1 পারুক, অন্তত: 

করিলেন; এবং “ ইংলগ্ড ও আয়লণ্ড” মধ্য বিদ্দু পর্যন্তও গমন করিবে । মিলের
 

1 নামক একটা প্রস্তাব লিথিয়। ৯৮৬৮] এই পত্রিকা! প্রচারিত ন। হইল
ে ্লাড্ষ্টোনের ) 

খৃষ্টানদের পা্লেমেপ্টায় অধিবেশনের | আইরিস্ বিল কখনই . পার্লেমেন্টে 

অব্যবহিত পূর্বে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকা- অনুমোদিত. হইতে গারিত না। আয় 

রর কারে প্রকাশিত কন্ধেন। এই প্রস্তাবে | লাখের 
ঘটনা এত গুরু আকার | 

| এক দিকে আয়র্লগুকে বিশেষ যুক্তি ; ধারণ করিয়াছে থে 'অচিরাৎ গুরুতনন 
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/৮৮০৯৬৯৪৬, 
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জন্ উট মি মিলের £লর জীবন্ত | 
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সংস্কার সম্পাদিত না হইলে ভয়ঙ্কর | যে গবর্ণমেন্ট নির্দিষ্ট করে ভূমির উপর 
অনিষ্টাপানতের সস্তাবন। এবং সেই 

স্কার সংসাধনের জন্য কক গুলি 

সন্ত লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন_ 
ইংলগ্ডের প্রজাদিগের মনে এরপ প্রতীতি 
ন1 জন্মিলে গ্লাডষ্টোনের আইরিস ৰিল্ 

॥ পার্লেমেন্টে অবতারিত হুইয়াই প্রত্যা- 
খ্যাত হইত। ব্রিটিস্ প্রজাসাধারণের, 

অন্ততঃ উচ্চ এবং মধা শ্রেণীর, এই একট 

প্রকৃতিগত ধর্ম যে কোন একটী পরিব- 

ভবনের অনুমোদন করিতে হুইলে, তাহারা 

অগ্রে জানিতে চাঁন যে নেই পরিবর্তনটা 
মাধ্যমিক কিনা। তাহারা পরিবর্তনের 

প্রস্তাব মাত্রকেই গ্রথমে চরম (১) 

ও সমাজদ্রোহী বলিয়! মনে করেন। 

কিন্তু যখন এমন ছুইটী পরিবর্তন প্রস্তা- 
৷ বিত হয়ঃ যাহার একটী অন্যটা অপেক্ষা 

অধিকতর অগ্রগত, তখন তীহার! প্রথ- 

মৌক্তটাকে চরম ও সমাজক্রোহী 

] বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়। শেষোঁজ্তটাকে 
মাধামিক বলিয়া অবলম্বন করেন। 

এখানেও ঠিক্ মেইরূপ ঘটিল। মিলের 

প্রাস্তাবটা চরম বলির়া পরিত্যক্ত হইল 
ূ বর্টে, কিন্তু গ্লাড ষ্টোনের প্রস্তাব অপে- 

ক্ষাকৃত মাধ্যমিক বলিয়া অবলঘ্িত হইল । 

মিলের প্রস্তাব ভগ্রে প্রস্তত ন1 হইলে, 

 গ্রীড্ষ্টোনের বিল ও চরম বলিয়া পরি- 

। ঠন্যক্ত হইত। | 
আয়লগুবিষয়ে মিলের, যে পত্রিকা] 

0 প্রচারিত হয়, ভাহাতে লিখিত ছিল 

(1) 8৮109. 

গপ্রজাদিগের চিরস্থায়ি স্বত্ব সংস্কাপিত 

করিবেন। ইহাতে যদ্দি ভূম্যধিকারীরা 
অসস্তষ্ট হন, তাহ! হইলে তাহার *ইচ্ছ। 
করিলে গরর্ণমেণ্টের নিকট উচিত মূল্য 
তাহাদিগের ভূমিসম্পত্তি বিক্রয় করিতে 

পারেন; অথবা ইচ্ছা কদ্িলে তাহারা 
প্রজাদিগের সহিত পূর্বোক্ত সব্বন্ধে 

ভূমিসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারেন | মিল্ 

জানিতেন যে ভূমাধিকীীরা এরপ নির্দিষ্ট | 

নিয়মেও তাহাদিগের ভূমিসম্পত্ভি রক্ষা 

করিবেন, তথাপি গবর্ণমেন্টের মশোহীরা- 
ভোঁগী হইবেন না। কিন্ত লোকে মিলের 

প্রস্তাবের মর্ম বুঝিয়াগ বুঝিলেন না। 

তাহারা মিলের প্রস্তাবের মর্ম বিভিন্ন, 
অর্থে গ্রহণ ও' প্রচারিত করিল্লেন। 

তাহার! এরূপ রটনা করিলেন যে মিল, | 

গবর্ণমেণ্টকে আয়ল'গের সমস্ত ভূমিসম্পত্তি 
কলুয় করিয়া লইয়া একমাত্র ভূম্যধিকারী 

হইতে উপদেশ দিতেছেন। 'মিল. 
মিষ্টার মাগায়ারের প্রস্তাব ও মিষ্টার | 
ফর্টেম্বর বিল, উপলক্ষে পূর্বোক্ত ভ্রম 
ংশোধনার্থ দুইটী বন্ততা। করেন 1 এই 

বক্ততাদ্ধয় মিলের অন্ুমতিক্রমে আয়" | 

লগে প্রকাশিত হয়। 

এই সময় আর একটী গুরুতর র্তবা, 
ভার মিলের মন্তকে নান্ত হয়। এই 
সময় জামেকার নিগ্রোর! ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের বিরুদ্ধে অত্যুখিত হয়। এই | 
অভ্যুথান ইংলগডের অবিচার বার প্রথমে 

উত্তেজিত হইয়!, অবশেষে ভয়ে ও ক্রোধে | 



8৯০ 
8 উওর ৪ ৫৯0 ৩ ও ডি ত জী ৪ ভর রাজার জগ? ৪ ও 8 ৬ ৪ ও ৪ উই 

| খিতোহে গনি হয়। এই তরে জানের 
অনংখ্য নির্দোধী লোকের জীবন কোর্টিস 
মাসেলের (২) আদেশে নৃশংম সৈনিক 

৷ পুরুষ দ্বার নির্দয়রূপে হত হয় । বিদ্রোহ 

নিবারিত হইলেও অনেক দিন পর্যযস্ত 
[ এই কোর্ট মার্সেল, উপবিষ্ট থাকে। 

[ অন্সি নিফোশিত ও বন্দকাদি নির্ধজ- 
মুখ হুইলে যে সকল ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল 

|| কাঁও সংঘটত হওয়ার সম্তাবন।, এ ক্ষেত্রে 

সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। লোকের ধন, 

প্রাণ, মান কিছুই নিরাপদ ছিল না । 

যাঁহাঁর সম্পত্তি আছে, সে সর্বস্থাস্তীককত 

হইল। যে মম্পত্তি-বিহীন অথচ সমোহ- 

পাত্রসে শাণিত অমির খরধারায় বাঁবন্দুক- 

| মুখে পতিত হইল । বালবনিতা। বেত্রাহত 

হইল । অত্যাচারের আর মীম! পরি- 

পীম। রহিল ন|। ইংলগ্ডের যে সকপ্প 

ূ লোক এতদিন নিগ্রো দাসত্বের সমর্থন 

করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই এই 

ঘাতৃকদিগের নৃশংস কর্মকাণ্ডের পক্ষ 

সমর্থন করিতে লাগিল। মিল. দেখিলেন 

| যে এরূপ ঘটন| বিন! দণ্ডে অতীত হইলে 

| ইংলগডের বিপুল যশে একটী গভীর 

কলগ্করেখা পতিত হইবে। * এইজন্য 

তিনি পালেমেন্টের অভান্তরে ও বাহিরে 

| এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উাগিত 
করিলেন। এই আন্দোলন উথাপিত 

করার পর কোন কাঁধ্যবশতঃ তাহাকে 

স্থানান্তরে যাইতে হয়। তথ! হইতে | 

] গুনিলেন যে জাঁমেকার স্বপক্ষে কতকগুলি 
শ পাপ 

(2) 0০৮85 গা... 
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করিয়াছেন ৰ 

টিন । | 

ভদ্রলোক দলবন্ধ হইয়াছেন) জমেকার ৃ 

বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত | 

ও তৎপক্ষে যাঁহা বর্তব্য তদনষ্ঠানের | 

নিমিত্ত ভীহার একটী সভা সংস্থাপন || 
এই মভার নাম তাঁহারা | 

জামেক|,.কমিটি রাখিয়াছেন; এবং ৃ 

চতৃর্দিক হইতে এই সভার সত্যসংখ্যা | 
ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছে। এই সংবাদে ] 

মিলের আনন্দের সীম! রহিল না। তিনি | 
সেই স্থানান্তর হতেই সেই সভার || 
সভ্যশ্রেণীর অন্তভূর্ত হইবার নিমিত্ত 
নিজ নাম প্রেরণ করিলেন। এবং 

অচিরকাল মধোই নগরীতে প্রত্যাবুত 

হইয়! এই সভার কার্য সম্পাদন জন্য 

স্বয়ং বিশেষ শ্রম ও যত্বু করিতে লাগি- | 

লেন। জামেকার এই ঘটনা ষদদি অন্য 

কোন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, 
তাহা হইলে ইংলগ্ডের অধিবাসীরা তাহার 

প্রতি দ্বণা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিতেন 

না। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপার ব্রিটিশ 

গবর্ণমেন্ট দ্বার অনুষ্ঠিত হওয়ায়, ত্ীহা- 

দিগের মুখে আর কথা নাই। . সাহারা ; 
শুদ্ধ তুটস্তাব অবলহন পূর্বক ইহার 

অনুমোদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ | 
নহে, শপষ্টাক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেও |. 

লজ্জা বৌধ করেন নাই। | 

।মিল্ দেখলেন এই ঘটনা দ্বারা শুদ্ধ নিগ্রো: 

রিগেরই প্রতি ন্যায়পরভার ব্যাঘাতসম্পাঁ- 

দিত হইয়াছিল এরূপ নহে; ইহাতবারা 

গ্রেট ব্রিটেন ও ইছার অধীন দেশ সকলেরও 

স্বাধীনত্যর লৌগ হইবার সম্ভাবনা হইয়া | 
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| (উঠিল , এক্ষণে | এই শন অনাখিত 
হইলে ব্রিটিশ প্রজারা কোন নির্দিষ্ট 

 দগুবিধির অধীন, কি সৈনিক যথেচ্ছা- 

চারের অধীন) ত্রিটিশ প্রজাদিগের 
|| দেহ ও জীবন এখন হইতে ছুই বা. তিন 

1 জন ভূয়োদর্শন-বিরহিত অগরিণত-বুদ্ধি 
("বিশৃঙ্খল-স্বতাঁৰ নৃশংস সৈনিক পুরুষের 

দয়া উপর নির্ভর করিবে, কি নির্দিষ্ট. 

নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিবে; কোন 

|| গবর্ণর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্মমচারী 
[| ইচ্ছা করিলেই ছুই তিন জন' অজাতশাশ্র 

1 সৈনিক পুরুষের উপর প্রজাদিগের দেহ 
| প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবেন কি না। 

|; ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা ফেবল বিচাঁরা- 
|| লয় দ্বারাই হইতে পারে। এইজন্য 
| জামেকা কমিটি এই সকল প্রশ্নের মীমাং- 

সার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন । 
কমিট স্থির করিলেন যে জামেকার 

গবর্ণর আয়াঁর্ (১) এবং তাহার প্রধান 
1. প্রধান সহযোৌগিদিগের নামে ইংলত্রের 

ফৌন্দারি আদীলতে অভিযোগ করিতে 

হইবে। সভাপতি চাঁল'স বক্সটন ইহাতে 
স্বীকৃত ন| হইয়া! সভাপতির পদ পরিত্যাগ 

| করেন। এই শুন্য আসনে মিল্ অভি- 

[| যিক্ত হন। মিল. পালেমেন্টে এই সভার 
প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কাঁধর্য করিতে লাগি" 

হলনা! কখন বা তাহাকে গবর্ণমেণ্টের 

[. নানাবিষয়ে প্রশ্ন করিতে ছুইত, কখন বা 

| তাহাকে কমিটির প্রতিনিধি বলিয়া গালে? 

ছটা, | 
১0 

জন্ নট ্ট মিলের লিক | ৪৯৯ 
০ ০ 

রডের মভািখের নিকট হইতে কানে | 
দীপক বরণ বাঁক্য পকল শুনিতে হইত | | 

_বকসটন, জামেকাবিষয়ক প্রস্তাব উখা- 
 পিত করিলে, মিল, তছুপলক্ষে যে বক্তৃতা! 
করেন, তাহা--এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল, 

পালেমেণ্টে যত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে--সর্ধোতকৃষ্ট। কমিটি প্রায় | 
ছুই বৎসর কাঁল এই বিষয়ের জন্য ঘোঁর- 
তর লড়িলেন) ফৌনদ্ারী আদালতে 

আইন অন্ুনারে যত কিছু চেষ্টা সম্ভব 
সমস্তই করিলেন? কিন্তু কিছুতেই বিশেষ || 

ফঞ্চলাদয় হইল ন1। ইংলণ্ডের একটা টোরি 
কাউন্টির ম্যাজিষ্টেট দিগের নিকট এই 
মকদ্দম1! উপস্থিত করায় তীহারা ইহা 
ভিন মিস. করিলেন। কিন্তু বাউ স্রাটের 
ম্যাজিষ্ট্রেট, দিগের নিকট এই নাঁলিশ 
উত্থাপিত করায়, তীহারা এই নালিশ 

গ্রাহ্য করি! কুইনস বেঞ্চের লর্ড চীফ 
জষ্টিন্ সার. 'আলেক জণ্ডার. কক্বরণের 
নিকট ইহা বিচারার্থ সমর্পণ করিলেন। 
কক্বরন, চার্জ প্রদানের, সময় এই বিষয়ে 
বিধি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তাহার রায়: 
স্বাধীনতার দিকেই হইল। কিন্তু দুভার্গ্- 
বশতঃ ওল্ড বেলী গ্রাণ্ড জুরি দ্বারা 

জামেকা? কমিটী কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল্ 
প্রত্যাখ্যাত হওয়ায়, এই মবদামার 'বিচার | 

হইতে পারিল না। ইংলগ্ডের রাজকর্ম-. 
চারীরা নিগ্রো-প্রতৃতির প্রতি গরাতূশক্কির || 

অসদ্ধযবহার করিয়া ইংলপ্ের কোন ফৌজ- 

দাঁরী আদালতে যে দণ্ড প্রাপ্ত হন, ইহা | 
ইংলপ্ডের অধিবাসিদিগের অতিশয় অপ্রী- | 

৬০ 



তিকর। যাহাহউক ্রীহাদিগের চেষ্টায় 

একটা বিশেষ উপকার হইল। নিন্নলিখিষ্ত 

কয়েকটী কারণে ইংলগ্রের চরিত্র কিয়ৎ 

পরিমাণে সংরক্ষিত হইল। মকলে জা- 

নিতে পারিল যে ইংলপ্ডে অস্তাতঃ জন কতক 

মনীধী আছেন, ধাহার1-যাহাতে উৎ- 

[| পীড়িতদিগের প্রতি সদ্িচার হয়--তজ্জন্য 

কোন উপায়ই অনবলম্বিত রাখিবেন ন।। 

(২) ইংলখের সর্কোচ্চ ফৌজদারী আদা- 

লত স্বাধীনতার ' স্বাঁপক্ষ্যে এক 
অবিসম্বাদ্িত মত প্রচার করিলেন। 

[| (৩) রাঙ্গকম্ধ্চারিদিগকে সাবধান করা হইল 

যে তাহারা যেন অতঃপর এরূপ নৃশংস 

| কার্য প্রবৃত্ত না হন; তাহারা ফৌজদারী 
আদালতের দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে 

স্বখান্ত আখ্যান, ছুঃখান্ত আখ্যানের ঠিক 

| বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত ; উহ! অন্তঃকরণকে 
ক্রমে বিকশিত, বিস্তু ত ও উন্নত করিতে 

[ করিতে একটি প্রশস্ত জুখ-ক্ষেত্র দেবাইয়। 
| | পরিসমীপ্ত হয়। আমরা দুঃখাস্ত উপা- 

|| খ্যানের, প্রন্কৃতির বিষয় আলোচনার 

] সময় থান্ত উপাখ্যানের প্রক্কৃতিও এক- 

| রূপ দেখাইয়াছি।. উপাখ্যানের শেষ 

ঘটনাটি কেবল. মিলন, সৌভাগা ইত্যা দি 
[কোন স্ুখজনক ঘটনায় পর্যবসিত হইলেই 
0] উহা সুখাত্ত সংজ্ঞা পাতে পারে না। 
পপ 

২০৪৪৪৪জও লিভ রতলা জজ রজজলকিসিজক ওলকনক৯ সিডিএ ড গলিল কসরত উজ কউ ভাজলিড ডক গ৯উিজজ ক উপ তিল জলজ ত জলজ ১তদব জজ উজ সপ ৮৮০৮৬৮০০এপক কপ জডজা রাজা ভার উড ডজজলজ ও ক তাকককএ৬ক৪ তঞজউ রাকডকজ উর করাত কও জবা ॥ 8৪ ৪৬জ ৪ ৮৬৪৪৮ ৪৬ ৪ হা ও ঢা ক জারা ভাত ১৫০ এ ৪জর জরি তত রজলান জিডির জুপলউিজডত তক এ৩৯৭ লঠিজউজিএজ হলকাককজতউিউ জাসরতিতি এসিড ৬ পপ তিল টি জাবি সপন উর ২ উপল পপ সু পপর সস পক উজান জাত লজ ৬ সাজা পাকি জজ ৪ ৮ এজউ জকি উর বক পিজা ভব উ ইউজ কউ রক উদ কজ ভরত ও ৫০০ জার ভগাজত দত রর 

| শ্াাতটো থিসিস 2টি 

কবিত্ব,ও কাব্য সমালোচনা । 
পঞ্চম, প্রস্তাব । | 

(রসের 'যেটা প্রবল হইয়া, একটিকে অভি- 

টাড়ায়, উপাখ্যানকে আমরা সেই রমান্তক 

০৯ 

ফান্তণ ১২৮২ । ূ 

পারেন; কিন্তু তজ্জন্য হাদি রক যে 

ব্যয় ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে তাহা 
নিতান্ত সামান্য হইবে না| : 

য্কালে জামেকা বিষয়ে এইব্নপ; 

আন্দোলন চলিতেছিল, 'তৎকালে মিল 

নান! স্থান. হইতে নাঁন। প্রকার বেনামী ূ 

চিঠি প্রা ইন । ইংলগ্ডের নৃশংস অধিবাসি-.] 

দিগের মধ্যে অনেকেই যে নৃশংসহৃদয় এবং 

তাঁতাদিগের অনেকেরই যে জামেকার | 

হতাকাণ্ডের সহিত সম্পূর্ণ সহান্ৃতৃতি | 

ছিল এই পত্রগুলি তাহার নিদর্শন। এই 
পত্র গুলিতে মিলের প্রতি নান! গ্রকাঁর 

রহসা বিদ্রুপ ও কটুক্তি পর্যন্ত ও প্রযুক্ত, 
এবং গুপ্ত হত্য'র ভয় পর্যন্তও প্রদশিত 

হইয়াছিল। ক্রমশঃ | 

বখাপ্ত ও দুঃখাস্ত অর্থে, উপাখ্যানের | 

শেষ ঘটনাটিতেই যে কেবল মুখ বাছুঃখ 
জনক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা নয়) 
আপূর্রব উপাখ্যানের সখ, দুঃখ উভয় 

ক্রম করিয়া অপরটি তাহার অস্তে গিয়া 

ফংজ্ঞা দিয়া থাকি। সুখান্ত ছূংখাত্ত : 

অর্থে সুখ ছুঃখ ঘটনাস্ত বুঝিতে হইবে || 
না, ুখ-রসান্ত ছুঃখ-রসান্ত বুঝা উচিত। ৰ 

একটি রসকে প্রবল করিতে হইলে, ] 



ফাস্তুণ ১২৮২। কবিস্ ও 
হত ইজ রা ০৮০৬০ টিলা লও ৬ ৯৬৬০ 

তাহার বিপরীত র রসের র লহায় তার প্রয়ো- 

ন; কিন্ত বিপরীত রস স্বয়ং অধিক 

রে হয়! যেন উদ্দেশ্য রসকে লঘু করিয়। 

ন। ফেলে। বিপরীত রসের সহায়তা ব্যতীত 

কোন রস প্রবল রূপে দেখাইতে পারা 
যায় না) নীল মেঘের উপরেই বিছ্যাতের 

আরধক দীপ্তি। সেক্সপিয়র ডন্ক্যা- 
| নে মৃত্যুর ভীষণ মৃষ্তি দেখাইবার এবং 

ম্যাকবেথের তীক্ষ ছুরিকার স্পর্শ অনুভব 

করাইবার পুর্বে, তাহাকে স্বন্দর শোভ। 
দেখাইতেছেন, এবং সুন্দর সমীরণের 

ম্থখময় স্পর্শান্ুতব করাইতেছেন। ডন্- 
ক্যান ম্যাক্বেথের ছুর্গদমীপন্থ হইয়া 
কহিতেছেন_- | 
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কালিদাস শকুত্তলার প্রণয়স্থখোজ্জল 

| অন্তরপটে, ছুর্ধাশার শাপের বিড়ম্বনা 

কালি ঢানিলেন, উহা! কিয়ৎ পরিমাণে 

গাঁ করিলেন, তদপরে উহা! অপস্যত 

| করিয়া রাজার সহিত সশ্মিলনে, তাহার 
] অস্তকরণকে মেৎমুক্ত রবির ন্যায় দ্বিগুণ 
 কিরণে উজ্জ্বল করিয়া দ্রিলেন। সুখ 
[| ছঃখ কোন উদ্দেশ্য রসের প্রাবল্য এই 
| রূপেই সংসাধিত হইয়া থাকে। একটি 
| রদেরই' আদাত্ত প্রবাহ ধৈর্ঘয লোপকারী 
২ হইয়া, উঠে, এই নির্িত্ রম-বৈচিত- 

| তারও প্রয়োজন। আমর খান্ত উপা- 

5555555555055555555857555555575 

কার্য সমালোচনা | 
গাছাহাত  -৯568৬৯ উ্চপস্যিগ্ 

খ্যানের  উদ্দহরার্থে, একটী উপাখানের 

তাৎপর্য্য সংক্ষেপে দেখাইব। 
কবি' বাণভট্ট বিরচিত কাদদ্বরী উপা- 

খ্যান--এই উপাখ্যানে ছ্টটি নায়ক এবং 

দুইটি নায়িকা। নায়ক-দর চন্দ্রাপীড় 

ও বৈশম্পায়ন; নায়িকা-দ্বয় কাদশ্বরী ও 

মহাশ্বেতা । চন্দরাপীড় প্রিয় বয়সা বৈশ- 

ম্পায়ম ও সৈন্য. সামস্তহ দিথিক্জয়ে 
নির্গত হইয়। পশ্চিম উত্তরদেশ পরিভ্রমণ | 
পূর্বক, টৈলাশ পর্বের নিকটবর্তী 

ী রি টিটি পাশা 

হেমজট নামক কিরাতদিগের স্ববর্ণপুর 

নায়ী নগরী আক্রমণ ও অধিকার করিয়া, 
পরিশ্রাত্ত সৈন্যগণসহ কিয়ৎকাল তথায় 

বিশ্রাম করিতেছিলেন। একদা! মৃগয়ার্থ | 

অরণ্যমধ্যে প্রবেশ, করিয়া! কিন্নর মিথুনের 

অনুসরণে টসনাগ্রণকে পরিত্যাগ পূর্বক 
একাকী দূরবনে আপির়া 
হইলেন) 

মরোবরে শরীরের কাস্তি দূর করিয়া 
'বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঘহমা 

সরদীর উত্তর তীরে বীণা-তস্বী-মিশ্রিত 
সম্থীতধ্বনি শুনিলেন, এবং তাহার অন্ধ: 

উপস্থিত: 

&ঁ স্থানে অচ্ছেদ নামক 

সরণে কির আসিয়া পর্ধতের নিয়- 

দেশে এক ন্দিরে শূলপাণির প্রতিমূর্তি | 
দেখিতে পাইলেন। স্থানে পবিত্র" 

মূরতি পরমান্থ্দরী নবীন-যোগ্রিনী || 
মহার্ষেতার সহিত. তাহার প্রথম: 

সাক্ষাৎ হইল; তিনি সেই অলৌকিক | 
প্রতিমার নরীন-বুয়সে কঠোর তাপস- 

ব্রতের .কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন: ভাপনী 

আত্ম বৃত্তান্ত কথ স্মরণে রোদন করিয়া | 
হি । 

এ 
৪ ্ তে 

এ 



টড 
শক৯৬ 

র কোন গভীর মন্ম- পীড়া উদ্ািনী। 

কৰি মহা শ্বেতার এই মনসিজ মূরতির 

আবর্ভীব করিয়াই ছুঃখের ছায়ায় সহসা 

| মহাশ্বেতীর গ্রমুখাৎ গুগুরীক সহিত তা
হার 

[ সাক্ষাৎ ও প্রণয়োস্তর বৃত্তান্ত গুনিলেন; 

 স্তীহার বিরহে পুগডরীকের প্রাণ পরিত্যাগ, 

পুগুরীকের দেহ হরণ ও ভবিষ্যত্বাণীর 

বা সকলি গুরিলেন। কবি দেখাই; 

লেন মহাশ্থেতা স্বগীয় প্রণয়ের প্রতিমূর্তি) 

| সাহার দৈব বিড়ম্বনার দুঃখে “আমরা 

0 বিষম দুঃখিত হইলাম; কিন্তু ছুঃখ আমা" 

] দিগের উপর জয় লাভ করিতে পারিল 

না; আশা আমাদিগের প্রবল, দৈববাঁণী 

'আমাদিগের আশাকে 'জীগরক করিয় 

 রাখিয়াছে। মহাশ্বেতা 'অদৃষ্টে এই ছুঃখায" 

তারণ তাহার মিলন-সখকে সহজ গণ 

| পরিবর্ধিত করিবার নিমিত্ত মাত্র । এইবপ 

| সাধন অন্য উপাদ্ধে এত পরিমাণে কখনই 

| হইতে পারিত না। ন্ত্রাপীড়ের বৃত্াস্তও 

| এই রূপ; কাঁদন্ুরীর ঘহিত প্রথমতঃ 

0 গ্রণয়, তৎপরে বিচ্ছেদ ও বিড়ম্বনা, এবং 

তৎপরে সন্মিলন-সুখের সীমা। আদ্যন্ত 

| উপাধ্যানে করিব মন্ত্রণা অতীব জটিল 

0 ও রমনীয়,সে সমস্ত উল্লেখের আমাদের 

প্রয়োজন নাই। আখ্যায়িকা পাঠেই তাহা 

অনুভূত হইতে পারে । আমর! কেবল 

| দেখাইলাম ুখস্ত উপাখ্যানে ছুঃখের 

তাহাকে ল্লান করিয়। ফেল
িলেন। চন্ত্রাপীড় 

: হইয়া! উঠে, 

ছুখের সহায়তা 'বিন! সখের প্রাবল্য- 

1] সহায়ে ১১৪) কেমন প্রবল ুর্তি 

হিরু ৬.৪ কাক পা ্পাএ 
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পারে না, টদ পরিশেষে ছুঃখকে অধকৃত 

করিয়! তাহার উপরে গ্রবল্ষপে ভাঁসিতে | 

থাকে। 

যে উপাখ্যানের সুখের প্রকৃতি গুরু 

এবং ঘার্রান না! হইয়া, লঘু এবং অসার 

'তাহাকে পপ্রহসন” সংজ। 

দেওয়া যায়। ইহাতে মানুষের নিরব" 

দ্ধিতা, লঘুচিত্তত1, অসারতার খাম- 

খেয়ালী প্রভৃতি চিত্রিত হইয়৷ থাকে। 

সুখান্ত উপাখ্যানের সাহত প্রহননের 

প্রকৃতিগত বৈপরীত্য আছে ; সুখাস্ত 

উপাখ্যান সহান্ুভৃতিকে সাক্ষাৎ 

বন্ধে আকর্ষণ করিয়া! থাকে; প্রহ্সনে 

ম্বখান্ত উপাখ্যানে নায়ক নায়িকার ভাবে 

অন্তঃকরণ আগু অন্থুলিপ্ত হইয়া! পড়ে 
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পরম্পরা সম্বন্ধে উহার উৎপত্তি হয়। ] 

প্রহননে অন্তঃকরণ নির্লিপ্ত থাকিয়া: 

তাহার উপর ক্রীড়া করিতে থাকে। 

মহাশ্বেতার ভাবে আমর! অনুলিপ্ত হইয়! : 

পড়ি, ডন কুইক্সোটের” ভাবে নির্লিপ্ত | 

থাকিয়। উহার উপর অন্তঃকরণের ক্রীড়া; 

দেখি। কিন্তু এই অস্তঃকরণের ক্রীড়ার! 

শেষ ফল অনুলিপ্ততা৷ বা সহান্তৃতি। : 

“ডন কুইক্সোটের” বুদধি-্ংসত| ও অনার-। ৃ 

তাস আমরা যতই কেন হাদি না, 

কিন্তু সে হাপি ক্ষণন্থারী; হাঁসির পরে: 

 সহাঙ্ভৃতির উৎপত্তি হইয়! থাকে . 

সুশিক্ষিত, সত্বং জাত, মহা! ডন্কুই-; 

ক্লোটের, উচ্চ এবং মহৎ অভিলাষকে। 

বাতুলতায় পরিণত হুইতে দেখিয়া, 
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ৃ মেরা নেই বাতুলতায় কেবল হাসিয়া 

নিরস্ত থাকিতে পারিনা; এমন মহতী 

| বুদ্ধির ভ্রংসতী। দর্শনের পরক্ষণেই সহান্ধু- 

ঃ ভূতি দ্বার ছুঃখ আগিয়া উপস্থিত হয়। সেই 

রসিকতা উৎকৃষ্ট রসিকতা, সহান্ুভৃতিই 

বাহার শেষ ফল! এন্দ সম্বন্ধে স্ুগ্রসিদ্ধ 
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প্রহননের ইহাই 

সার প্রকৃতি; ইহার উদাঁহরণের তাদৃশ 

প্রয়োজন নাই | 

খণ্ডকাব্যের স্থূল কয়েকটা ব্ষয় একরূপ 
বলিলাম, এক্ষণে মহাঁকাব্যের স্থল বিষয় 

কিছু বলিব। 

119 18) 0691)0 । 

নায়িকার স্বকীয় ক্ষেত্রের ঘটনাবলি লইয়া 

যে উপাখ্যান রচিত হয়, তাহার! নাম খণ্ড 

কাব্য; আর সাধারণ ক্ষেত্রের ব্যক্তি 

সাধারণের কোন বিশেষ প্রসম্ন লইয়। 

|| যে আখ্যান রচিত হয়, তাহাব নাম 

মহাকাব্য | মহাকাবা সকলই কবি- 

] কম্পনার নমহৎ ও গৌরবোজ্জল বী্ঠি; 
ইহার মহত্ব ও গৌরব সাধনের নিযিত্ 
কবি বাক্তিবিশেষ হইতে জনসাধারণের 

| পক্ষ অবলম্বন করেন) এবং ব্যক্তি ক্তবিশেষের 

|| শদ্ধি হইতে জনসাধারণের শক্তি, তাহার 

বিত্ত ও কাব্য মমাঁলোচন]। 
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-ক ৬৮৯৪৪ ও মু৬০ জড় 
আও তকপ 

লেখক“কারলাইন্* একস্থানে কহিয়্াছেন-_ 

আমরা আখ্যানমূলক 

ৃ পূর্বে বলা হঈয়াছে। 
ফোন নায়ক |* 

উপর মানথীর শক্তির অতিরিক্ত অমাস্- 

ধিক শক্তির আকর দেব- প্রকৃতির পরযাস্ত 1 | 

আবির্ভাব নরিয়। মহদ্যাপারের আড়ঙ্বর 1 

করিয়া ফেলৈন। আকাঙ্ষা স্তর হইয়। আর 

কোন দিকে তাহার পথ খুজিরা পায় না, 

যেহেতু মহাকাবোই কবি-কল্পনার মহৎ, 
হইতে মহৎ এবং অতীত হইতে অভীত 

বিষয়ের সৃষ্টি দেখাইয়া থাকেন; আকাঙ্কার 

এই খানেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি, এই নিশিত্ত 
আমর। মহাকাবাকে কাব্যোক্নতির চরম 

সোপান বলিতে পারি । ইহার রচনায়, 

মানবীয় জ্ঞানভাগারের পূর্ণ পরিচয়-ও 
কল্পনার উচ্চতম উড্ডয়নের প্রয়োজন 

কবি মহাকাব্য রচনায় কেবল মানব. 

প্রকৃতির জান লইঈয়াই কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন না; দেশ কাল ভেদে মামাঞ্জিক 

রীতি, নীতি, বিদ্যা, ধন্ম, বিশ্বাম এবং 
ভূবৃত্তাস্ত র্যয্তও তাহাকে জানিতে হয় 

কারণ ইহারই উপরে তীঁহার কল্পন] 

স্থাপিত হইয়। থাকে। মানব স্বভাব 
আপন আপন ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়! 

সাধারণ ক্ষেত্রে কিরূপ কাজ করে 

শাহাই দেখান তাহার মূল উদ্দেশ্য, এই 

হেতু তাহাকে বহতর চরিত্র সমবেত 
করিতে হয়, এই সকল চরিত্রের. প্রত্তে- 

কেরই প্রকৃতিগত বিবিধ বৈচিত্র্য অথচ 
সেই বৈচিত্র্য সকল্প একই উদ্দেশ্যে 
কিরূপ মংযত, এবং তাহার তারম্োর 

কিফল কবি .তাহ। দেখাইয়। থাকেন।, ] 

ইউরোপের" মধ্যে সর্ধপ্রধান মহাকাব্য. 
র | হোমর প্রণীত “ইলিয়দ”.). ভারতবর্ষীয |. 
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রা সকলের মধ্যে রি ও মহা" পার হেলেন্কে হরণ রা উনগরে || 

| 

ভারভই সর্ধ প্রধান। পৃথিবীর মধো | আসেন; এই অপযামে জাতীয় উচ্ছ | 

এই তিন থানি কাধাই কবি-কপ্পনার | উপস্িত হইল) সমস্ত শ্রীলাধিপতিরা 

অছুত স্থষ্টি। এই তিন খানি মহাকাব্যেরই | একযোগ হইয়া, মসজ্জিত গোতারোহণে 
উপাখ্যান সর্ধর সাধারণই শবগত আছেন; | সাগর 'তিক্রম করিয়া, উ়নগর আসিয়া 
আমর! সেই উপাথ্যানের পুনরুলেখ মা | আবরে!ধ কন গ্রীনীর অধ্ক্ষগণ 

| করিয়া কেবল মহাকাব্যের লক্ষণ গুলি এগামাম জন্মূকে প্রধানাধাক্ষ করিয়া! আপন 

[ উহ্তাতে দেখাইয়া দিব। হোমর-প্রণীত | নারা তাহার আঙ্খাধীন হইয়া রহিলেন। 

| বিষয়। থেসেলিগ়ার রাজা একিলিস, 

প্রা ্ 

ইলিয়দ মহাকাবোর বিষয় অতি সামান্য ; | যুদ্ধ আবহমান জয় পরাজয়ে চলিতে 

*একিলিসের ক্রোধ” 'ইভার অবলম্িত | লাগিল। প্রকৃতিগত বৈচিত্রের দ্বন্দ 

1 সাধারণ উদ্দেশ্যে লয় পাইয়া কিছুকাল 

বহুল গ্রীনীয় সম্প্রদায় মধ্যে একট ব্যক্তি ৷ চলিল? তৎপরে তাহার প্রাবল্যে সাধা- 

মাত্র এবং তাহার ক্োোধ একটি: রণউদ্দেশ্য ভাগিয়া গেল। এই শ্থলেই 

সামান্য বিষয়) কবি ইহাই অবলগ্গন । একিলিসের ক্রোধোৎপন্তির কারণ। কিরূপে 

করিয়া জাতি-লীধারণ লক্ষ লক্ষ মানবের ; এক উদ্দেশ্যে পরিণত বিভিন্ন প্রকৃতি 

ভাগ্য একত্র সন্দ্ধি করিয়। প্রলয় ঘটনা ৰ পরস্পরের বিরোধী হইয়। উঠিল; সেই 

ন্যায় মহাসমর ঘটনার 'অবতারণ করিন! ূ কৌশল টুকুই কবির মানবচরিত্র-পরি- 

ফেলিয়াছেন। ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া | জ্ঞানের এবং কাব্যকলার বিশেষ 

মহতের চরম স্বজন হইল । একিলিলের | কৌশল | এগামাম নন, মেনেলেয়স্, 

ক্রোধের উৎপত্তি, এবং তাহার ভয়ঙ্কর নেস টার, ইউলিসিন্, একিলিন, আযাজান্স 

পাপী শপ শাপিকপত ০৫১ ১০ ০ 

ফল জন-সাধারণের ভোগ্য না হইলে : প্রভৃতি সকলেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক। 

কখনই সেই ক্রোধের বিষয় মহাকাব্যের | ইহাদের প্রত্যেকেই শ্বকীর় ইষ্টজ্ঞান 

বিষয় হইতে পারিত না। আমরা এই 

সর্ধনাশক ক্রে'ধোৎপত্তির বিষয়ে কবির সহিত কথন উহা! পরিতৃপ্তি পাইয়া এক- 

হুশ্কু ও সুদ্দর কৌশল উদ্ভাবনের ঘটনাটী ( তানে বাঁঞিতেছে, কখন বা তাহা ন| 

_দেখাইবার পূর্বে, 'তাহার পূর্ব বৃত্তান্তচী গাইলেও সংঘমিত রহিয়াছে, কিন্তু উহা 

[ সংক্ষেপে বলিব ; যেহেতু মহাকাব্যের ; এতক আস্তরিক আঘাত পাইয়া উহার 

উৎপত্তির মূল কৌশল তথায় ন্যস্ত রহি. | বিরুদ্ধে বাজে নাই, কবি নেই আন্তরিক | 

য়াছে। [1 আঘাত প্রদানের, কৌশল পাতিলেন । | 

| টয় নগরের রাজপুত্র পারিস. শ্রীসাধি-: গ্রীসীয়ের৷ এতদিন যে সকল নগর ঝা | 

পতি তি এগামাম্ ননের রাত! মেনেলেয়সের রগ অধিকার বা ২ জয় : করিতেছিলেন, 

গ্রবল রহিয়াছে; সাধারণ ইঞ্্ভানের . 
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ভাবীর লুঠন + সকলে দিয়া: করিয়া! ৷ বিদায় করিয়া গোর সারে কাতর 

লইতেছিলেন, স্বীয় ইষ্ট সিদ্ধ হইয়] ! | অস্তঃকরণে সাগর উপকুলে আমিয়! আপ. 

সাধারণ ইষ্টের সহিত মিলিয়া এক-ধবনি নার ইষ্ দেব উদদ্দশ্যে মনঃদু'খের কথা 

করিতেছিল। এগামাম নান্, একিলিস,, ূ জানায় সঙ্গল নয়নে গ্রার্থন] করিতে 

আক্গ্যাক্স প্রভৃতি সকলে আপন আপন | লাগিলেন। পুরোহিতের হুঃখে আপোলো- 

মমোমত এক একটী টোজান ্ন্দরী- ৷ দেবের গ্রীমীয়দিগের প্রতি ক্রোধোৎ, 

বন্দিনা গ্রহণ করিরাছিলপেন ; বিজ্ঞরী | পত্তি হইল, এবং তাহার ক্রোধে গ্রীন 

বীরপুরুষের অন্তঃকরণ যশেো-গৌরবের ন্যায় শিবিরে মহামারি. উপস্থিত হইয়া সর্বনাশ 

প্রণয়'গৌরবে অধিক মুগ্ধ) তাহারা আপন ৃ  করিতে লাগিল । - পণুপাল এবং মানুষ 

আপন পরিষ্কার প্রণয়-লালপায় গাঢ় অনু", ৷ রাশি রাশি মরিয়া, সমর ক্ষেত্রকে শবে 

রক্ত; কবি এই অন্ুরাগের মূলে আকর্ষী; ৷ আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলিল। তখন একি- 
বাধাইলেন, এবং এমন চ্থানে বাধা- ূ লি, একটি সভা আহ্বান করিরা, সভা- 
ইলেন যাহাতে সমস্ত গ্রানীক্স ঠাট | মধো গ্রীন দিগ্ের পুরোহিত কাল কসের | ৰ 

আলোড়িত হইতে লাগল । গ্রীসীয়েরা | ৷ পরি ত, মহামারির কারণ নির্দেশের নিমিত্ত 
নিকটস্থ করেকটী নগর লুণ্ঠন করিয়া অ- | প্রার্থনা করিলেন। কাল্ কদ্ ক্রাইসেইল- 
ন্যানালুষ্ঠন সামগ্রীর সহিত এ কে মুক্তি না দেওয়াই ইহার কারণ, 

ও ব্রাইসেইন_ নামক ছুইটী পরমাস্ুন্দরী ণ সাধারণ লমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিলেন) 

কামিনীকে বন্দিনী করিয়া লঙইর। আই- | এবং আরো কহিলেন যে পর্যান্ত নাক্রাইসে- 

দেন; তন্মধ্যে প্রথমটীকে এগামাম আন্ ও : ইস কে বিনা নিষ্ধয়ে মুক্তি দেও! হইবে, 

দ্বিতীয়টীক একিলিস, গ্রহণ করেন । ক্রাই- ' ষে পর্যান্ত মহামারি কখনই থামিবে না। 
সেঈসের পিত ক্রাইসেমূ আপোলো দে- ৷ আযাগামাদনন্ এই বাক্য শ্রবণে ক্ষু্ধ ও 

বের পুরোহিত ছিলেন, তিনি নিজ কন্যার র রাগান্বিত হইর1 কহিলেন তিনি ক্রাইসেই- 

বন্ধন মোচনার্থে উপযু্ত অর্থ লইয়া! স্কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছেন, 

শ্রীনীয়, শিখিরে আসিয়া ধর্শের দোহাই : যদি গ্রীনীয়েরা তাহার নিজের ক্ষতি পুরণ 

দিয়া এবং অর্থ দিতে স্বীকার হইয়া কৰি দেন। আজাক্স  ইউলিনিপও 
অনেক অন্ন বিনয়ে আপনার কন্যাকে । প্রভৃতি দরলেই আপন আপন জয়-লুঠন 

প্রার্থনা করিলেন ; সমস্ত গ্রীসীর বেছ্ধা ৷ বন্ধ পরিত্যাগ করিবেন, এবং ক্রাইসেই. 

একবাক্যে ক্রইসেইসের মুজির পক্ষে! সের পরিবর্তে ভীাহাকে একিলিসের 

সম্মাত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এগা- ; প্রাইদেইনকে প্রদান করিতে হইবে 

ামনান্ তাহাতে রুদ্ধ হইয়া নি ষ্টর ৷ একিলিস, ইহাতে ক্রোবান্ধ হইয়া আযাগা- 
| খাক্য প্রয়োগে পুরোহিতকে শিবির রি | | মামঅনকে ভত্দনা করি, লেন) উভয়ে, 

কা ক শক ০ পন ৫ ৬*স্বপাও হি ও পাপা পাপা 

রি জি হু 

চারার সপ পপ পশলা সপ পপ পপ 

ইউ ১ ক কস নত 

1 ৯০ সপ কপার ত 

চু 
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| মনন, জোরে ব্রাইসেইসকে একিলিসের 
। নিকট হইতে কাঁড়িয়া লইলেন। 'একি- 

জ্ুদ্ধ অস্যঃকরণে নিজ সৈন্যদল পৃথক্ 

করিয়। লইঈঘ্া সাগরমধ্যে গিয়া! নঙ্গার 

করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং 
| ভীহার জননী থেটিসের নিকট আপন 

ছুঃখ জানাইয় তাহা দ্বারা জুপিটারকে 
উত্তেজিত করিয়া শ্রীদীয়দিগের বিপক্ষ 
করিয়া তুলিলেন। হেক্টরের' দোর্দিও 

৷ প্রতাপে এই অবধি গ্রীসীয়দিগের ঘোর 

চুর্দশ|। ঘটিতে লাগিল । আমর] দেখাই- 

লাম, স্বকীয় ইষ্টের প্রাবলো কিরূপে 

সাধারণ ইষ্ট ভাঙ্গিয়! যায়। এই সাধারণ 

ইষ্ট ভাঙ্গিরা ইহার ফণু ক্রমে ভীষণ 
| ইতে ভীষণ মূর্তি ধরিতে লাগিল। 
দেবতাদের মধ্যে পক্ষপাতিত্বজ্ঞান 

প্রবল হইয়া তাহারাও আপন আপন 

প্রিয়. পক্ষ অবলম্বন. করিয়! 

(বিবাদে উন্মত্ত হইলেন। যুদ্ধের তরঙে 

| সাগরকূল টলমল করিতে লাগিল। জন- 

| সাধারণের ইষ্ট অনিষ্টের সহিত তুলনায়) 

স্বকীয় ইস্ট অনিষ্ট কত লঘু ও সামানা 

তাহা আপাততঃ মানুষের বোধহয় না, 

 মারুষের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে শ্বকীয় ইষ্ট অনিষ্টের 

প্রতি আকর্ষণই বেশী; কিস্ত যখন জন- 

সাধারণের ইষ্ট অনিষ্টের ব্যাপকক্ষেত্র 
তাহাদের দৃষ্টি পথে একবার পতিত হয়, 

|| তখন স্বরীয় ইষ্ট অনিষ্টকে ছার বলিয়া 

বোধ হতে থাকে এমন কি তখন. 

চিজ 2৭ ৬০ ০৪৬৪৪ ভতজ। 

ঘোর বিভা হইল, অবশেষে বে আযাগামা- 

| লিসের ইহাই ক্রোধের কারণ? একিলিস, 

ঘোর 

পা ক শশা সি সপ রা 

সবাক হা 

র্বস্থার্থের কারণ নিজের জীবন নেও, 

মাধ কুঠিত হয় না। গ্রীকৃদিগের 
দুর্দশায় একিলিসের অন্তঃকর্ণ কাঁদিতে" 

ছিল, সাহার প্রিয়বন্ধু পেট্রোক্ুস্ হেক- 

টরের হাতে. জীবন হীরাঁইলেন, তিনি 

দেখিলেন তাহারই ন্বকীয় অনিষ্টের গ্রতি- 

হিংসার,.লীমিত্ব এই মফল মহত অনিষ্ট 
ঘটিতেছে, তাহার ক্রোধ দুঃখের ছায়ায় 

হুথন জিয়মাণ মুর্তি ধারণ করিল। এ দিকে 

গামা নন. ও তীহ'র স্বার্থপরতাজনিক্ত 

মহৎ অনিষ্টোৎপন্তির ফল উপল করিয়া! 

মূ ভাব ধারণ করিয়াছিলেন । অব- 

শেষে সহজেই উভয়ের পুনঃসন্মিলন | 

সংসাধিত হইল। একিলিলের ক্রোধ 

শান্তি লাভ করিল। সাধারণ উদ্দেশ 

আবার প্রথল হইয়া দীড়াইল। এই 

গ্রাবলোর ফল টোজান অদুষ্টের দীপ্ত দিন" 
মর্ণি হেক্টরের বধ! এই ঘটনার পরই 

কাব্যের শেষ। কবির কেবল একিলিসের |. 

ক্রোধের উৎপত্তি ও শাস্তি দেখান মাত্রই | 

উদ্দেশ্য, অতএব তিনি যুদ্ধের পরিণাম | 

দেখাতে কাঁবাকে বিস্তু-্চ করেন নাই। 

মহাকাব্য এইরূপ সাধারণ উদ্চেশ্যের 

প্রাবল্য দেখাইয়। 

ইলিয়দ মহাকাব্য বাক্তিগণ্ত স্থত্র অবলম্বন 

করিয়। উত্খত হইল. এবং উহারঈ আস্তে 

পরিসমাপ্ত হয়।_ 

রনির রত 

| 

আন্ত লাভ করিল বটে, কিন্তু উহার প্রবল ৷ 

ল্োত সাধারণ উদ্দেশ্য । কবি ব্াক্তিগত । 

 ইষ্টোদদেশাকে প্রবল করিয়া তাহাদ্বারা |. 

_লাধারণ উদ্দেশা ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া || 
ফেলিলেন 1. এবং | এক ভাঁগকে অচল 1 | 

নি চিন 



ফাল্তুথ ১২৮২। 
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নিশ্চেইছ সাগর মধ্যে স্থাপিত করিয়| 

পর 'ভাগকে লইয়া কার্ধ্য দেখাইলেন 

| এবং পরিশ্ষে আবার উভয় ভাগকে 

একত্রিত করিয়া তাহার কার্ধ্ফল হেক্টরের 

বধ সাধন করিয়! গ্রন্থ সমাপ্ত করিলেন। 

রামায়ণ মহাভারতও এই রূপ জনসাধা- 
রণের উচ্ছাসের চিহ্ত। এই দু 

গরস্থও ইলিদের নায় বাক্তিগত স্বার্থ 

কু্রকে অবধন্পম্বন করিয়া আর হইয়া 

পরিশেষে সাধারণ উদ্দেশা জোতে পরি- 

ণত হইয়াছে । 'আমরা পুর্বে যত প্রকার 

কাধষ্যের কথা বলিয়৷ আসিয়াছি তাহার 

সকলই এই মহাকার্ষেযর অন্তবত্তী। মহা- 

কার্যের মধ্যে কোন স্তানে, গীন্ছ, কোন 

স্থানে নাটক, কোন স্ছানে শ্রাবা কাবা 

প্রন্ুতির খণ্ড উপাখ্যান মকলই বিদামান 

আছে। এই নিমিত্ত একমাত্র মহাকাবা- 

কেই কাব্রাজোর পূর্ণ কলেবর বলিতে 

পার! যায়, অপর কাব্য সকল "ইহার অঙ্গ 
প্রতান্ন মাত্র। 

মহাকাবোর ন্যায় মহানাটক প্রচুর 

প্রাপ্ত হওয়। যায় না, উহা! অতীব বিরল, 

এমন কি কোন ভাষায় বিশুদ্ধ মহানাটক 
আছে কিনা সনোহ। সচরাচর যে সকল 

নাটক দেখিতে পাওয়] যায় তাহ প্রায়ই 

|| নায়ক নায়িকার ব্যাক্তিগত উপাখ্যান 
॥ মাত । 

উদ্দেশা অবলগ্ধন করিয়৷ আরন্ধ হইয়ান্ে 

শ বটে, কিন্তু উহা ব্যক্তিগত দ্বার্থ-আ্োতের 

|| সহিত, মিলিয়া তাহাকেই অবশেষে 

| পার করিতেছে ।. প্রকৃত মহানাটকের 
2245 2-2০4 

কতকগুলি নাটক সাধারণ, 

কবিত্বঃও কাব্য সমালোচনা। ৪৯৯ 
পাক ক ৯জ ৬২৫৮৮ তত শপ জাত শত ৫৬৯৬৬ শিখ জিও এ৯এ৬ এজাজ ড লি জও৬ ৬৩৬ ই করবা ৮৯৮৮৩ চে গা ত 

সৃষ্টি হুটলে আমরা -কাব্য-রাজের মধ্যে]. 

অপূর্ব স্ষ্টি দর্শন করিতাম। জন সাধা- ] 

রণের অস্তঃকরণের আবেগ জনসাধারণের . 

অন্তঃকরণে ঘাঁত গ্রতিবাত করিতেছে 

সাগরের সহিত সাগরের দ্বন্বৃশ্য, কি 

রমণীয় গন্তীর দৃশ্যই দেখিতাম ! আমরা 
কেবল ক্ষুদ্রকুদ্র আোতের দ্বন্দই দেখি- 
য়া্ঠি। সাগরের দ্বন্দ এপর্যযস্ত দেখিতে || 
পাই নাই। ভবিষাতে হয়ত এমন | 
মহামতি কৰিও জন্মিতে পারেন, ধাহাঁর || 

প্রসাদে আমরা উক্ত মূর্তিও দেখিতে | 

পাইব। 

আমরা এই প্রস্তাবের আদি প্রস্তাব, 
হইতে যে করেক প্রকার কাব্যের বিষয়, 
আলোচনা] করিয়! আদিলাম, সেই কয়েক: 

1 প্রকার কাব্যই , কাব্যরাজোর প্রধান: 
বিভাগ । এতঘদ্বাতীত অপর যে সকল: 

বিভি্নাম-ধারী কাব্য, তাহারা হয়ত: 

কেহ ইহারই রূপাত্তর, বা ইহারই অস্তঃ-. 

গত মাত্র। আমরা বিভিন্ন প্রকার 

কাব্যের কেবল একটি একটী উদা- 

হরণ দিয়। সার সতা গুলি দেখাইয়া: 
আসিয়াছি। পরিপুষ্ট ও ব্যাপক করিয়! | 

কাবা ও কবিত্ব সমালোচনা করিতে গেলে, | 

অনেকপর্কা পুস্তক লিখিতে হয় । আমাদের 

বর্তমান সাধারণ গ্রন্থকার ও গাঠকবর্গ 
কাবোর বিশেষ সার সতা গুলি না জানা- 

ভেই,তাহার! কাব্যের প্রকৃত অবতারণ ও || 
রপান্বাদন করিতে সঙ্গম হইতেছেন না। ] 

এই নিমিত্তই আমাদের এই চেষ্টায় কিয়ৎ 

পরিমাণে হস্ত ক্ষেপ করা মাত্র। আমরা 



্ প্রকারে মনুযোর অবস্থিতি 

| অসস্ভব। আমরা যতদুর পর্যাস্ত মনুষ্য 

ইঈতিহান অবগত হইতে পারি তাহাতে 

[| দেখি যে একটা মনুষ্য কদাচ বিচ্ছিন্ন 

[ অবস্থার বান করিত না। প্রাচীন তত্বানু- 

সন্ধায়ী পগ্রিতগণ মীমাংসা করিয়াছেন, 

যে সুচারু রূপে সমাজ গঠনের প্রারস্তে 

কতকগুলি পৃথক্ পৃথক. পরিধারবর্গ 

| ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 

আধ্যপাতিগথের মধ্যে যে এইরূপ বিভিন্ন 

বিভিন্ন পরিবারবর্গ বিদ্যমান ছিল, 
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যার়। 

| এক্ষণেও যে সকল অসভ্য জাতির মধ্যে 

পূর্বতন 

জি পর ।॥ 

বারা এল, ৪ উহা জপ লকত প -প ১ ৬ জী হা সপ ৪৮ ০০৪ টু 

2 ফাল্তুণ ১২৮২ | 

তার পর প্রস্তাবে কাবোর ফলের করিব | ড় ৯ নি 
বিষয় কিছু বঙ্িয়া প্রস্তাব উপসংহার শ্রীরামচন্ত্র মুখোপাধ্ায়। 

হাসিন পানা 

টিরিরনি। | 

এ সামাজিক জীব | সমাজঘগ্ | কারণ “ উপস্িত হইত। গ্রতোক মুহূর্তে 

ধন এবং প্রাণ নাশের সম্পূর্ণ সম্তাবন1| 

৷ ইত্যাদি কারণ বশত্তঃ বিপৎ হইতে পর- 
স্পর সংরক্ষণার্থ মন্কুষাবর্গ এক্যাবলম্বন 
পূর্বক কোন এক নিদ্দিষ্ট স্থানে বান 

করিতে আরম্ত করিল | এইবপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

নমাজ পৃথিবীর নান! চ্ছানে সংস্থাপত 

হইল। ক্রমে সমাজবন্ধ হইয়। বান করার 
স্থবিধা সকলেরই বোধগম্য হওয়ায় 
যাহার। প্রথমতঃ সমাজবদ্ধ হয়৷ খাস 

করার বিদ্বেষী ছিল তাহারাশড অবশেষে 

সমাজের যমহিত যোগ দধিল। আবার 

অনেকানেক ক্ষুদ্র সমাজ পরস্পর সাহায্য 

করণের নিমিত্ত এক দলবদ্ধ. হওয়াতে 

কোন প্রকার স্থগঠিত সমাজ নাই, তাহা- | ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও অহদেশের উৎপত্তি 

[| দিগ্লের মধ্যে এক একটা পৃথক-পরিবার- | হইল। বস্তরতঃ অনেক স্থলে এইরূপ 
বর্ম দৃষ্টিগোচর হয়। 

অনেক গুলি স্থবিধার নিমিত্ত মনুষা- 

গণ ক্রমশঃ সমাজবন্ধ হর বাদ করিতে 

আরম্ভ করে। বিচ্ছিন্ন অবস্থাতে সর্ধ- 
| গাই নান। গ্রকার.বিপদের আশঙ্কা হইতে 

পারে। হিং ংআ জন্তু এবং 

1 ঘটগ়্াছিল যে যাহারা একত্র সমাজবদ্ধ 

হইল তাহাদের মনে এইরীপ বিশ্বাস, 

ছিল যে তাহারা সকলেই একই পুর্ব্বপুরু- 

বের সন্তান। প্রাচীন গ্রীনইতিহাসে 

(ইহার বহুল উদাহরণ দেখা যায়। 
তদপেক্ষা যে কারণেই আদৌ সমাজের নট | 

[| অধিকতর ভয়ানক দুষ্ট. স্বভাব নরবেশধারী ; | হউক না কেন তাহার মূল অভিপ্রায় এই; 

[কষষগণ হইতে নানা, প্রকার . ভয়ের ] য়ে সাধারণ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে: 



" প্র ১৯৮০৪ শেপ পপি 

ফান্তুণ ১৮২ । 

হত ৩ লজ সী পশ খব 

নকলে দলবদ্ধ হইয়া 

বিধান কর 1 কিন্তু দলবদ্ধ হইতে হই- 

লেই কোন ব্চুশষ ব্যক্তি বা ব্যক্কিগণকে 

দলপতি করিতে হর়। সমাজস্থ সমস্ত 

ব্ক্তিই শ্ব স্ব প্রধান হইলে কোন বপেই 

কার্য নিববাহ হইতে পারেনা । যাহার 

যাহা ইচ্ছা সেইরূপ আচরণ করিলে 

অচিরাৎ সমাজ লয় প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত 

অপরাপর 'লেক দলপতির অন্থগত হইয়া 

আর আর সকলে তাহা শিরোধাধ্য করিত। 

এই রূপ আজ্ঞা প্রতিপালন ও বশ্যত৷ 

স্বীকার দ্বারা মানবমগ্ডলমী সভ্যতার 

প্রথম নোপানে অধিরোহ্বদী করিল, 

কিস্ত যখন বহিংস্থ কোনরূপ বিপদ্ সমা- 
জকে আক্রমণ না করে, তখন সমাজস্থ 

জনগণের মধ্যেই নান] প্রকার বিবাদ 

বিসম্বাদ ঘটিবার সন্তাবনা। সাধারণ 
শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ সময়ে দকলেই 
একপক্ষ অবলম্বন করাতে পরম্পরের 

মধ্যে দঢ় একা জন্মিত। কিন্তু এই 

এক্যের কারণ ভিরোহিত হইলে আপ. 

নাদিগের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ অহ্য়ার 

কারণ উপাস্থৃত হইত। সৃতরাং শাস্তির 

| সময়েও সমাজের মধ্যে কোন না কোন 

প্রকার শাসনপ্রণালীর় আবশ্যকতা অন্থু 

|| ভূত হইল। 
|| এমামরা মনুয্য-হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া। 

দেখিতে পাই যে তাহ! কতকৃগুলি উৎকৃষ্ট 

এবং কতকগুলি অপরুষ্ট গুণের সমষ্ট। 

] আদিম অরস্থায় নিরুষ্ট গুণ গুলি 
৬৬৯৬৬০০৬৪৬৬ 

শানন্-এরণালী | 

চলিত | তিনি যাহা আজ্ঞা করিতেন 

পম- 

তাহার প্রত্ি ধিক প্রথল ভিল। অদ্যাপিও তাহাদের । 

বিশেষ নৃানতা ভাব দৃষ্টিগোচব ভয় | 
না। বর্তমান সময়ে মনুষামগ্ডলী অনেক | 
পরিমাণে সত্যতার উচ্চ পদবীতে আরো. 

1 

হণ করিয়াছে, তথাপি বুল অন-: 
র এ নিলি 

থর মুল নর্ধত্র বিরাঙগমান রহিরছে । | 

এক্ষণেও পরম্পরের প্রকৃত 

সৌহার্দা সংস্থাপিত হুর নাঈ। এক্ষণেও 

গ্রাতি 

লোক মাত্রই কেবল আত্মনূুথে একান্ত | 

নিরত রহিয়াছে । অনেক ধন্মশান্ধ আবি, 

ফত হইয়াছে, নানারূপ খিজ্ঞানের 

আলোচনা হইতেছে) অনেক নীতিজ্ঞ 
পঞ্ডিতগণ আত্মহখপরতন্ত্রতাকে নিন্দা 

করিয়। ভূতলস্থ সমস্ত বাক্তিকে পরহিতে 

রগ করিবার নিমিন্ত প্রয়ান পাইয়া- | 

টিন ক 

স্পশতপট টি শি পল পিপি পা শি এসপি 1 

আশি ০ শি পি 

ছেন। বুদ্ধদেব “? অহিংসা পরমোধর্ঠ ? || 

এই অতাত্কৃষ্ট ধঙ্মনীতি প্রচার করিয়া- ] 

ছেন। তথাপি পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা 
পরিদর্শন করিলে হৃদয় শুফ হইয়] যায়। 

বস্ততঃ অন্যায়াচরণ না থাকিলে মানব || 
দমার্গে কোন প্রকার শারনের প্রয়োজন || 

হইত ন।| যদি পরহিংসা এবং পরদ্বেষ 

অবনীতল হইতে এককালে তিরোছিত 

হইত, তাহা হইলে কোনপ্রকার শাসন. 

প্রণালীর কিছু মাত্র কার্ধাকারিত| থাফিত 
না। মানবনিচয় নিরোগ ও মুস্থ-শরীর | 

৷ হষ্টলে তীষক্বৃন্দের কোন প্রয়োজন থাকে 

না। তদ্ধরপ যদ্দি জনগণ পরস্পর বিবাদ || 

বিসম্বাদ না করিত তাহা হইলে ধর্্মাধি- |] 
করণ এবং তৎসং্যষ্ট অসংখ্য ব্যাপারের || 

কোন আবশ্যকতা থাকিত না। কিন্ত! 



ভূয়িষ্ট পরিমাণে অশেষবিধ অনর্থের মূল 
| সর্বত্র বর্তমান আছে বলিয়াই, পৃথিবীস্থ 
| যাক্তীয় দেশে কোন না কোন প্রকার 

| শাসনপ্রণালী বিদ্যমান রছিয়াছে। সকল 

|| গুলিরই মুখ্য উদ্দেশ্য অনিষ্ট নিবারণ 

করা।' কিন্তু কেবল অনর্থের উচ্ছেদ 

[ হইলেই যে মানব সমাজের সমাক 
৷ গ্রকারে স্থখোত্পত্তি হয় তাহা নহে। 

(যত প্রকার কষ্টের কারণ আছে তাহা 

] বিনাশ করিয়া লুখোৎপাদনের নিমিত্ত- 

চ৪% উপায় অবলম্বন করিতে 

হয়। কেবল দুষ্টের দমন হইলেই যে 

৷ উৎকৃষ্ট রূপে শাসন প্রণালীর কার্ধা নির্ববা 

ৃ হিত হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে শিষ্টের 

পালনও যথাবিহিত রূপে করা উচিত। 

আদৌ অনিষ্ঠাপাঁত নিধাঁরণ করা কর্তৃব্য। 
ততপরে পকল প্রকার বিস্ত বিপন্তি ণিদুরিত 

| হইলে যে যে রূপে মানব সমাজ উচ্চতর 

] উন্নতি লাভ করিতে পারে; যাহাতে নৈস- 
] 9গিঁক ব্যাপার সমূহের উপর মনুষ্যের 
অধিকতর ক্ষমত| জন্মিতে পারে এবং 

আহার বিহারের উত্কুষ্টতর উপায় সকল 

] উদ্ভাবিত হইতে পারে, প্রত্যেক শাদন- 
প্রণালীর তাহার সুবিধা! বিধান করা 

কর্তব্য। সকল প্রকার অনর্থপাতের 
| মূলোচ্ছেদ করা এখন পধ্যস্ত মন্ুষোর 

 সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। স্তরাং যতদূর সাধ্য 

* পি 

১০০০ ৯০০০ 

৷ করিয়া যখোচিত রূপে অভীগ্লিত পদার্থের 

0 রক্ষণাবেক্ষণ করত মনুষ্য মমাজের স্ুখ- 

ূ বর্ধন করা. 

পাস পাশে 

শন পুরঃসর সমাহস্থ মনুষ্যপমগুলীর যত- || 
| দূরসম্তব হিত সাধিত হইতে পারে প্রত্যেক || 

শাসনশ্প্রণালীর সেইনূপ মস্ত উপায় | 

কার্যে লিপ্ত থাকে তবে তাহাকে দ্ণ্তার্হ 

' পেক্ষা ছুরূহ। 

] জা পর্যন্ত বিপত্তি সম্ত প্রভাড়িত | 

নিয়ম প্রক্টন করিবেন অপরাপর সকলে 

অঙ্ষ্ধ চিত্তে ঈশ্বর-বাক্য শ্বপ্ধপ তাহার 
শাসন রণালীর প্রন্তত, 

জজ 8. ॥ উদ্দেশ্য। যদ্বাঁর! মন্থুষ্যের সাধ্যানুযায়ী' 
য় সহকারে নানা প্রকার অপায় নিক্ষা- || 

অবলম্বন একলা উচিত। তাহা হইলেই 

সেই শীাগনের অন্তর্গত সমুদায় শোক. 
সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে এবং || 

ইহলোকে যত পরিমাণে স্বখভোগ করা ] 

সম্ভবপর ততদূর সুখী হতে পারে। 
এই প্রকারে অহিত নিবারণ ও হিত 

সাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক শাসন প্রণালী | 

৩টা প্রধান অঙ্গ থাক! আবশ্যক । একটা 

অর্থের অসপ্তান থাকিলে শন গ্রণালীর 

কার্ধ্য উত্তমরূপে চলিতে পারে ন1।, 

১। ব্যবস্থাপক । অহিত নিবারণের 

নিমিত্ত এবং মঙ্গল নাধনের জন্য নান!রূপ 

ব্যবস্থা প্রণয়ন করা শান-প্রণালীর 

ব্যবস্থাপক বিভাগের কর্তব্য কার্য্য। 

এ ব্যবস্থাদ্বারা অনেক গুলি কার্ষ্য একে- 

বারে নিষিদ্ধ করা হয় এবং যদি কেহ গেই 

হইতে হয়। এতত্ডিন্ন যাহাতে গ্রজাগণ 

নুথে সচ্ছন্ে থাকিতে পারে ব্যবস্থাপয়িতা 
গণের দর্ধদা নেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে || 

হয়। বস্ততঃ তাহাদিগের কার্ধ্য: সর্ব” 
তাহাদিগের বন্ধে অতি, 

'গুরুতার নাস্ত থাকে। তাহার! যে সমুদয় ; 

অন্থুদরণ করিবে । এই নিমিত্তই লো
ক- 



এগার দন তাপ পিক জন 

ফান্তুণ ১৮২ । 
৬৫৮০৬ এপ পক জজ কা ও জা আট না 

নিথর অধিকতর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য 
হিব্রু, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদিগের 

ব্যবস্থাপকের! তাহাদিগের ব্যবস্থা দেব- 

সম্তংত বলিয়া পরিচয় দিতেন। বাইবেলে 
লিখিত আছে যে মুসা! সিনাই পর্বতের 

উপরে স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে দশটা 

| অনুশাসন প্রাপ্ত হইয়! ছিলেন। বেদ- 

তুষ্ট় ব্রহ্মার মুখ হইতে বিনির্গত হুই- 

[ য়াছে হিন্দুরদিগের মধ্যে এইরূপ কিনবদস্তী 

প্রচলিত আছে। যাহা হউক ব্যবস্থা- 

প্রণয়ন-কাঁরিদিগের যাহাতে অমান্গস্থ 
ব্যক্তিবৃন্দের বর্ধবাপেক্ষা অধিক স্ত্রথ 

জন্মিতে পারে এবং যতদুর সন্তব ছুঃখ 

বিনষ্ট হইতে পারে এইবূপ,স্উপায় বিধান 

কর! কর্তব্য এবং এই মূল মন্ত্রটী সর্বদাই 
| তাহাদিগের চিত্ব-ক্ষেত্রে জাগরূক থাঁকা 

[| উচিত। নতুবা তাহার! তাহাদিগের 

[| পরিচালনা হইতে পারে ন]। 

গুরুভারের অযোগ্য এবং তাহাদিগের 

প্রণীত বিধিব্যবস্থ!ও অদার'ও অসম্পূর্ণ 
নিপ্ধারিত নিয়মাবলী না থাকিলে 

কোনরূপেই সমাজের কার্য স্ুশৃঙ্খলরূপে 

কাধ্য- 

| বিশেষের নিষ্পাদনের জন্য নিয়ম প্রণয়ন 

0 কর! সমাজে অসভ্যাবস্থাতেই ঘটি! 

| থকে। একটী সমাজ যত পরিমাণে 
| সভ্যতার উন্নত সোপানে আরোহণ করিবে, 

তাহার নিয়মারলীও তত পরিমাণে বিধি; 

|| বন্ধ হইবে) এবং সেই সমুদায় নিয়ছের 
তত্গরিমাঁণে খগ্ুন ও রূপান্তর করণ 

'গ্রয়োজন হইয়া! উঠিবে। 

শাদন-প্রণালী ॥ 
প্র ৯৪০১০ জনক জজ জজ দলএড ₹ ৯৯৬৪ জ৯ অপ কপার চত জভড  এিকঞ ডা 

বিচারক | সমাজের প্রচলিত ব্যব”. 

সার অন্যথাচরণ করিলে বিচারাল লয়ে য়ে দণ্ডিত ত 

হইতে হয়। নিষিদ্ধাচরণ করিলে যে 
সমস্ত দণ্ডের নিয়ম থাকে তদনুসারে 

দণ্ড না দিলে সমাঁজের বিশৃঙ্খলার আর 
পরিসীমা থাঁকেন। এইরূপ অবস্থায় || 
শ্বেচ্ছাচার প্রবল হওয়াতে সমাজের বন্ধন || 

শিথিল হইয়! যায় এবং আচরকাল মধ্যেই | 
সমাজ লয় প্রাপ্ত হয়। বিচাঁরকগণের 
শ্বহন্তে নিয়ম প্রস্তুত করিবার কোন 

ক্ষমতা নাই। ব্যবস্থাগকবর্গ যে সমস্ত 
নিয়ম প্রচার করিয়। থাকেন, তাহাদিগেব 

ধীর ও প্রশীস্ত ভাবে সেই গুলি শিরোধাধ্য 
করিয়! কাধ্য করিতে হয়। সেই সমস্ত 

নিরয অতিক্রম করিয়া তীহাপিগের | 

না দক্ষিণ না বাম দিকে যাইবার ক্ষমতা | 
আছে। ব্যবস্থাপকিতৃগণ সাধারণতঃ নানা- 

বিধ বিধি ব্যবস্থা গ্রস্তত করিবেন এবং 

বিচারকগণ, কার্যাতঃ বিশেষ বিশেষ অব- 

্থায সেই গুলি প্রয়োগ করিবেন । যদি 

বাবস্থা জটিল অথব। ছুর্বোধ হ্য় তাহা 

হইলে তাঁহারা নেই গুলির গুঢ় অর্থ | 
ও গ্র্কৃত তাৎপর্য্য সকলকে বুঝাইয়! 

দিবেন এবং এতদ্বিষয়ে বিচারকগণ উকীল: | 
প্রভৃতি আইন - ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের 
নিকট "হইতে অনেক সাহাযা পাইয়া 
থাকেন। 

ও সম্পাদক বা! কার্যকারী (6390011%6)| 

ব্যবস্থাপক ও বিচারকগণের নানা রূপ 

আজ্ঞা বহন কর! সম্পাদক বিভাগের: 
কার্য। যে সমস্ত ব্যক্তি সয'জের অনু 
শাসনের বিরুদ্ধে কার্য করে তাহাদিগকে 

৬৪ নী 



ভজককস, 

ধৃত চাতক বিচার়ালয়ে দিনঃ 
কনা 

এবং বিচারালয়ে যে আদেশ হয় তাহ! 

প্রতিপালন দ্বার! দযাজের শ ান্তি রক্ষা কর 

এই বিভাগের কার্য । এতভিন্ন সমাজের 

নান| প্রকার হিভকর ব্যাপারের অঙ্গ 

ঠানও এই বিভাগের অন্তর্ত | বথ! 

স্থপতি কার্যা, শিক্ষা বাণি জা, চিকিৎস। 

ইত্যাদি অসংখ্য কাধ্যকলাপ সপ্পাদক 

বিভাঁগের মধ্যে পরিগণিত । বস্ততঃ নমাজের 

হিতসাধনের নিমিত্ত, ব্যবস্থাপক ও বিচা- 

রক বিভাগ হইতে যে সমন্ত অনুস্ঞা 

প্রকাশিত হয় তাহার সমাক্ প্রকার পরি- 

পালনই সম্পাদক বিভাগের কর্তব্য 

কায । 

শীঁন-প্রণালীর এই প্রধান অগ্গত্রয় 

একাধারে অবশ্থিতি করিতে পারে অথবা 

একাধিক ব্যক্তি দ্বারা এ সমস্ত কাঁ্ধ্য- 

প্রণালী সম্পাদিত হইতে পাঁরে। এক 

অথবা বহুংখ্যক ব্যক্তি বার 1 সমাজের 

ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। 

এইজন্য শামনপ্রণালীও নানাবিধ আকার 

ধারণ করিয়াছে। শামনগ্রণালী প্রধান তঃ 

দিবিধ যথা (১) রাজতন্ত্র--(২সাঁধারণতন্। 

রাজার ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে রাজতন্ 

আবার ছুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে ধথা_ 

| (ক) যে দেশেরাঞা স্বেচ্ছাচারী, কোন 

নিয়মের বশবর্তী নহেন + যেখানে রাজার 

|| অনুক্ঞা ব্যতীত অন্য কোন বিধি ব্যবস্থা 

(নাই, তাহাকে যথেচ্ছাঁচার রাজতন্ত্র বল! 

(যায়। যথেচ্ছাচারী রাজার উদ্বাহরণ, 

ৃ ভারতবর্ষে | আরক্্রীব প্রভৃতি মোগল 

রাহা... স্পা পাশা তিশা 

হু 

সি 

৯ পাপা) 4 কপ ৮ বলির সচল ০ 

দর্শন | 
৪কক৩এ৪৮০৬৯৪৪৮তওএক সদ প্িজজল 

পাপ 

ফাল্তুণ ৯২৮২। 

রমাটগণ ণ। | 

করিতে পারেন ন, অপরাপর গ্রজা- 

গণের ন্যায় তাহাকেও কতৃপুলি নিয়- 

মেয় নির্দিষ্ট বশবন্তী হইয়! চলিতে হয় 
এবং প্রর্কৃতিবর্গের উপদেশ শ্রবণ 

করিতে হয়+ তাহাকে নিয়মতন্ত্র রাজা 
নামে আঁ 5. করা 
যথা! ইংলত্তীয় নিয্মতন্ত্র রাজ্য প্রণালী | 
ব্রিটেনের অধীশ্বর বা অধীঘ্বরী 

গালিরাষেণ্ট মহাসভার ঝাক্যের অন্যথা- 

চরণ করিতে পারেন না। 

২। সাধারণ তন্ত্রও অল্প বা বহুমংখ্যক 

ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্ষমতার বিষ্তার অনুসারে 

ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে। 

পুরাবৃত্তে অনেক উদ্দাহরণ পাওয়। যায় যে | 

কয়েক জন মান্ত ব্যক্তি সমুদায় ক্ষমতা 

আত্মসাৎ করিয়। গ্রজ। শাসন করিয়াছেন । 

(ক) কোন কোন দেঁশের উচ্চবংশমস্ত ত 

ব্যক্তিগণের ক্ষমতাতিশয্য নিবন্ধন তাহা 

রাই দেশের শাসনকর্তী। বলিয়া পরি- 
গণিত হইতেন। (খ) অথব! বংশ-মর্য্যা- 

দার প্রতি আস্থা! না রাখিয়। কোন কোন 

দেশ এখর্ধ্যশানী ব্যক্তিগণ দ্বারা শাসিত 

হইত। প্রথম প্রকার শাদন-প্রণালীকে 

কুলীন-তন্্ব এবং দ্বিতীয় প্রকারকে আচ্য- 

তন্ত্রবল্লা যাইতে পারে । কিন্তু যেখানে অন্ন- 

খ্যক লোকের মধ্যে ক্ষমতা নিষস্ত্রিত 

নাই, প্রতাত সকলেরই শামন : সম্বন্ধ 
সনান, অধিকার আছে তাহাকেই প্রন 

এক্ষণে কোন, | সাধারণতন্ত বল! যায়| 

মানত রাজা যথেচ্ছাচরণ | 

যাইতে পারে। | 

পপ 

প্রকার শাসনগ্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট এবং | 
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কোনং কোন্ দেশের পক্ষে কি প্রকার 

মীমাংসা করা উচিত। কোন্ প্রকার 
শাসনপ্রণালী কি পরিমাণে অনর্থের 

আমর! মৃতকে ভয় করি কেন? যাহা, 

দের জন্য আজীবন দুঃখে শোকে, উঠিয়| 
পড়িয়! এতকাল অতিবাহিত করিলাম, 

যাহাদের মুখ দেখিলে সমন্তী কষ্ট বিদরিত্ত 
ও স্খ দ্বিগুণিত হয়-যাহারা' হৃদয়ের 

অতি নিকটতম,অধিক কি বাহীদের সহিত 

আমাদের জীবন একসুত্রে বদ্ধ, ভাহীদের 

নিকট হইতে,হয়ত চিরকালের মত যাইতে 

হইবে-_যে সকল আশ! যে সকল ইচ্ছ। 

যত্বের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম 

এবং ষাহাঁদের জন্য কত অসাধ্য সাধন 

করিয়াছি, সেই সকল একেবারে জল্া- 

গ্রলি দিতে হইনে এই সকল ভাবিলে কি 

[| চিত্ত ভীত হয় না? অপরন্ত এত ত্যাগ 
| শ্বীকার করিয়াও, সমস্ত বিসজ্জন দিরাও, 

মৃত্যুর পর আবার আমাদের কি পরিণাম 

| হইবে ?- কোন পরিথাম হইবে কিনা. 
দি কিছু হয়ত নরক বা তৎ্সদৃশ যন্ত্রণা 

ভোগ সে পরিণামের গ্রকৃতিকি ন! 

[ এবছিধ চিস্তা সকল হইতেও কি 
1 ভয়ের উৎপত্তি হয় না? বস্তত: 

জভিলকতগতিসপড়তক্পজত সঙজজগআজজ 

ব্ন্ধনই মানস-তরি বীধিরা 

পাল রা পপর ০৮ পর ০৯ কও 

বঁজাঘাতে মৃত্যু । 
সপ লজ হজব সা» এ ৫৯৯৪৩ তত ত৩৬ ৮৬৫৬০ জল ঢকদ ৮৮০৮০, ৮৮ দ রবির রা রারালারার ম্যারি 

₹৮০ ক উতছিসলনপপ্বপজক শগজ জল 

উরি এবং অভীগ্সিত পদার্থের রক্ষণা- 
শাসনগ্রণালী বিশেষ উপযোগী তদ্বিষয়ের : বক্ষণে কতকার্ষা হইয়াছে ক্রমশঃ তাঁহার 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীন্্রমোহন মুমদীর | 

আলোচনা কৃর/ যাইবে। & 

পাপ পাশা তো ও ১ ১১৩২: শামি 

বজাধাতে মৃত্যু । 

এসমস্ত ভাবিললে সকলেরই চিত্ত ভয়ে 
বিহ্বল হয়। কিন্তু এ সকল ভিন্নকি ভয়ের 
আর কোন কারণ নাই? পাঠক! 
যাঁদ কখন শ্ৃরদয়ে মর্খতেদী আঘাত 
পাইয়া থাক, যদি কখন নৈরাশ সমুদ্রে 
ডুবিয়া থাক, তবে তুমি অনুভব করিতে 
পারিবে যে কখন কখন মানব হৃদয়ে 
এমন তরক্ উঠে যে জীবনের কোন 

রাখিতে 
পারে না, তখন উহা! সকল বন্ধন ছিন্ন 
করিয়া বেগে প্রধাবিত হয়। তখন আর 
পরিণামের ভয় থাকে না । তখন অন্তর- 
স্থিত প্রজলিত বির নিকট নরকাগ্রিও 

তুচ্ছ বোধ হয়। তখন ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে 

জীবনের শেষ হউক। কিন্ত তথাপি মরিতে 

সাহস হয়না কেন?যিনি কোন মুমুষ 
ব্যক্তির কণ্টক-শব্যায় বিলুগন দেখিয়া 
ছেন--খিনি কোন গলরজ্জ,ব্যক্তির বিকট. 

বদন ও অস্ক বিক্ষেপ দেি য়াছেন__ভিনি | 

খলিতে পারেন খেন। তিনিই || 
জানেন মৃত্যু সহিত কত যন্ত্রণার 



আধ্যদর্শন । ফাল্তুণ ১২৮২1 | 
৪৪গতডভককও 5 ৮কটিগ কওজ ক ডর ও জজ ড চর করা জর জীজিরিগা নিত কও জরজ্াতার-উজ জা উজ হা 

ভাব মিশ্রিত । এই যন্ত্রণা হইতে মান- 

॥ বের নিস্তার নাই। যে ছুই এক জন্ 

ইহার ভীষণ ুস্ত হইতে নিষ্কতি পান, 

তাহার! পুণ্যবান্ বলিয়া প্রখ্যাত হন। 

 তাহাদিগের পুণ্যের শরীর, সুতরাং সঙ্ঞানে 

| স্বর্মপ্রান্তি হয়। কিন্ত পাঠক টচ্ছা। করিলে 

তুমি আমিও সচ্ছনে হাসিতে হাসিতে 

 অজ্ঞাতনাবে মুহূর্ত মধ্যে মহানিদ্রায় 

অভিভূত হইতে পারি। ইহাতে কোন 

| পুণাবলের .আবশ্যকতা করে না। 

অনেক দ্বপ মৃত্যু আছে, যাহাতে এই 

| অতীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে । গাঠক! 

| আমি জানি তুমি যদি বুদ্ধিমান হওত 

দেখাইরা দিলেও সে পথ অবলম্বন 

করিবে না। কিন্তু তথাপি জানায় অনেক 

॥ লাভ আঁছে। মানবের গরকৃতি এরূপ থে 

ৃ কোন বস্তুর অভাব বোঁধ ন। হইলেও তাহা 

করায়ত্ত থাঁকিলে মন সুস্থ থকে এবং 

ইচ্ছ( হইলে পাইৰ না এরূপ মনে হইলে 

 নিরভাঁবেও অভাব বোঁধ হয় ও মন 

তঞ্জনিত ক্লেশ অনুভব করে 1 এই ছুঃখমক় 

সংসারে যখন ইচ্ছা হইবে: তখনই 

0 অক্রেশে মৃত্যুবরণ ভোগ না করিয়া 

এ দুঃখের অবসান করিতে পারি এই 

জ্ঞান কতক সাত্বনা। কিন্তু পাঠক! 

|| গুদ ভ্বানবলে বলীয়ান্ থাকাই ভাল, 

জ্ঞান কার্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন 

॥ যেন না হয়। | | 

0 অনেকের সংস্কার আছে ঘে মৃত্যুর কারণ 

যত ক্ষণস্থায়ী হয় যন্ধ্ণা ততই অধিক 

হর। এই সংস্কারামুমারে তীহার! ভাবেন 
৯১০০০ ল ০ সপ পচাল পলাশ? পাপা পপ পপ পি ২ত ৮ ৬ পি শিস ০ 

ডগ 

যে বজা ঘাতে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহারা: 
অতি তীব্র আঘাত অনুভব করে। কিন্তু 

ইভ ভ্রম। মস্তিষ্ক আমাদের সকল অনু- 

ভূতির আধার। শরীরে কোন আঘাত 
লাগিলে শিরা মকল' দ্বার! সেই আঘাত 

মন্তিক্ষ ৮ হয় এবং তখন আমর! 

সেই আঁখ্যত অনুভব করি। যদি কোন |. 

| আঘাত; যে কোন কারণেই হউক, মস্তিষ্কে 

উপনীত না হয়, আমরা সে আঘাতের 

সংজ্ঞ। লাভ করিতে পারি ন|। 

অনেকে বাজিকরদিগের নিকট দেখিয়া | 

থাকিবেন যে ছুইটী জল-পরিপূর্ণ গ্লাস-_ 

এন্নপ পরিপূর্ণ যে ঈষৎ নাঁড়িলেই জগ 

গাত্রচযাত হইয়া ' পড়ে-কিয়ৎ ব্যবধানে | 

কোন সমতল ক্ষেত্রে রাখিয়া একটী 
কাঁ্ঠদও এ গ্লাস দ্বয়ের উপর স্থাপন করতঃ 

&ঁ কা্ঠদ্ডের মধাচ্থলে যষ্টি দ্বারা সজোরে 

আঘাত করিলে প্র কাষ্ঠদণ্ড দুই খণ্ড হইয়া 

এক বিন্দু জঙ্গও বিচ্যুত হয় না। ইহার 

কারণ এই যেষষ্টির আঘাত কাঠ্ঠদণ্ডের 

মধ্স্থল হইতে প্রান্তদেশে সঞ্চালিত না 

বন! থাকে 'না। কিন্ত আঘাত এত বেগে 

প্রদণ্ত হয় যে প্রান্তে সঞ্চালিত হইবার 

পূর্বেই কাষ্ঠনগ্ড ভগ্ন হইয়। পড়িয়া! যায়। 

দুই দিকে পড়িয়া! যায় কিন্তু গ্লাস হইতে || 

হইলে গ্যাসের জল বিচ্যুত হইবার সম্তা-: 

এই রূপ আহত অঙ্গ হইতে আঘাতের | 

জ্ঞান মন্তিক্ষে নীত হইতেও সময় লাগে | 

এবং এই কারণে মস্তিষ্ক হতে দুরবর্তী ] 

অঙ্গের আঁঘাত ঈষৎ বিলম্বে অন্থৃভৃত' || 

“ 
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ফাস্তণ ১২৮ | 
জাগা রড 

হেলুম জলাদের জ্ নিহিত ) রদ 

করিয়াছেন যে শিরাঁর সঞ্চালন শক্তি 

শঝের গতির 'দশ ভাগের এক ভাগ 

অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে প্রীয় এক শত ফীট। 

স্থুতরাং পঞ্চাশ ফী দীর্ঘ একটা তিমি 

মৎস্য লালে আহত হইলে আঘাত 

প্রদান করিবার অর্ধ নেকেও পরে উহা 

জানিতে পারিবে। শরীরতত্ববিদের! বলেন 

যে এই শিরাসধাালন ভিন্ন সংজ্ঞা! (000501- 

078089 ) উপলব্ধি হ ইতে ধিলম্ব হইবার 

আরও একটী কারণ আছে। তাহারা 

ফ্কের বিশেষ বিশেষ আণবিক অবস্থানের 

(0101000]2 81000008815 ) ফল) 

মদের প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ইচ্ছায় 
|| মস্তিক্ষের অণু সকল বিভিন্ন ভাবে সংস্থিত 

হয়। ইচ্ছা! ও চিন্তা সকলের পরম্পরের স- 

হিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহাদের অনুরূপ মস্তিক্ষের 

অবস্থান সকলের পরস্পর সম্বন্ধও সেইরূপ । 

ভালবাসা ও ঘৃণ। অন্তরের ছুই বিরুদ্ধ- 

ধর্মী বৃত্তি। একের অনুরূপ মস্তিষ্কের 

অবস্থান অন্যের বিপরীত হইবে । মনে 

কর ভালবাসায় যেন মস্তিষ্কের অণু সকল 

চক্রাকারে বাম হইতে দক্ষিণে যাইতেছে, 

তাহা হইলে দ্বৃণায় সেই অণু সকল দক্ষিণ 

হইতে বাঁমে যাইবে। কিন্ত কোন ভৌতিক 

পরিবর্তন আণবিকই হউক আ'র আকার- 

ই হউক, সময় বিনা! সাধিত হয় না11£ 
সুতরাং শিরা দ্বারা মস্তিদ্ধে কোন ভাব 

চালিত হইবার পরেও মন্তিফধের সেই 

ভাবের ১ অবস্থানে স্থাপিত হ্ই- 

“বন্্াধাতে সত্য | 
৪৪৪৮ ও রন রক ৪৬ রর ৪৯৪৯ ৬৯৬ জব ৪ 

তেও সময় লাগে এবং তাহার প্র আমা- 

বলেন যে--সংজা! সকল আমাদের মন্তি। 

ক আারারাঃক স্প্জর্ এ রজার ডগ ও ৪ ৩5৫ 

দের সংজ্ঞাহয়। হেলম.হণ্টজ বলেন || 
' যে মস্তিষ্কের এই রূপ অবশ্থানাস্তর হইতে 
এক সেকেত্ের দশ ভাগের এক ভাগ 

লাগে। এই রূপে প্র তিমি মৎস্যের 
পক্ষেআঘাত প্রাপ্ত হইবার পর এ আঘাত 
শিরার দ্বার! মস্তিষ্কে চালিত হইতে অর্দ 
সেকেও লাগিল; এবং -সংজা লাভের 

উপযুক্ত আণবিক বন্দোবস্ত করিতে 
মস্তিষ্কের এক দশম লেকেণ্ড লাঁগিল। 
তখন তাহার সংজ্ঞা হইল এবং সংজ্ঞা 

হটবা মাত্র মন্তিক হইতে আহত 
স্থানে আদেশ প্রেরিত হুইল “আত্মরক্ষা 
কর'| এই আদেশ শিরা দ্বারা বাহিত 
হইয়। যথা স্থানে আসিতে আর অর্থ 
সেকেও্ড লাগিল। *এই রূপে পঞ্চাশ ফীট 
দীর্ঘ একটা তিমি মৎস্যের আঘাত প্রাপ্তি 
হওয়ার পর, উহ্থার সংজ্ঞা লব্ধ হইয়] 

মন্তিফ্ের আদেশ প্রাপ্তি হইতে এক ও 
এক-দশম সেকেও্ড লাগে। | 

এক্ষণে দেখা যাউক. কোন কোন, 
স্থলে মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা বোধ হইবার 

সম্ভাবনা! থাকে না। ইহা সহজেই ধারণ! 
[করা যায় যে এমন কোন আঘাত পাওয়! ॥ 

যাইতে পাঁরে যাহাতে শিরা সকল তৎ- | 

ক্ষণাৎ বিকল হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাদের 
সঞ্চালন শক্তি আর থাকে ন1) সে স্থলে ৃ 

আঘাত বত তীত্রই হউক না, অনিষ্ট | 
যত গুরুতরই হউক না, দে আঘাত |. 

সে অনিষ্টের, কারণ চিরকালই কেন. : 

কার্য করুক না, ঠা থাকিয়াও আমরা ! 
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তাহার : সং জা লাভ, করিতে পারি না | 

আবার মনে কর শির! সকল আপন কার্ষে 

সক্ষম আছে, কিন্তু সংজ্ঞা লাভ করিবার 

জনা মস্তিষ্কের অবস্থানান্তরিত হইতে যে | 

সময় আবশ্যক করে তাহার শেষ হইতে 

না হইতে আঘাত হেতু মস্তিষ্কের সে 

ক্ষমা নষ্ট হইয়াছে, মস্তি আর ইচ্ছা 
রূপ রূপান্তর হইতে পারে না। এরূপ 

স্থলে যদিও সে আঘাত হইতে আমাদের 

মৃত্যু হইতে পারে, তথাপি মৃত্যুকালীন 
আমাদের কোন অনুভূতিই হয় না। 
এরূপ স্থলে অজ্ঞাতভাবে জীবনের শেষ 

হয়| এপ মৃত্যু হঠাৎ জীবনের অভাব 
(92800 ০? 11) ভিন্ন আর 

কিছুই না| এইরূপ শোধোক্ত মৃত্যুঅনেক 
প্রকারে ঘটিয়া থাকে বন্দুকের গুলি 

মস্তিষ্কের ভিতর দ্রিয়! চলিয়া! গেলে এই 
রূপ হয়। মস্তক ভেদ করিয়া গুলি 

যাইতে এক সেকেণ্ডের সহত্র ভাগের 

এক ভাগ লাগে । এই সময়ের মধ্যে মস্তিষ্ 

সংজ্ঞালাভোপযেগী অবস্থানে পরিণত 

হইতে পারে না। কারণ পূর্বেই বলা! 

হইয়াছে যে মস্তিষ্কের এই কার্ষ্যে এক- 

দশম সেকে লাগে । স্ৃতরাং গুলি 

[ দ্বারা আহত বাক্তি কিছুই অনুভব করে 

না। এবং ূ 

মুখের প্রশান্ত ভাব এই সিদ্ধান্তের 
গ্রমাণ পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া থাকে। সময়ে 
সময়ে এরূপ ঘটনা. হইয়। থাকে যে 
গুলির আঘাতে মৃত্য 
অচৈতন্য থাকিয়া 

আর্মযদর্শন / 
কখ খাছ ক) উাজঞজিক এজাজ ওক ও কক 

মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তির, 

হয় নাঃ কিছুকাল 

পরে ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত 

ফাল্তণ ১২৮২ | 

হয়। এই সব সকল ব্য ক্িদিগের নিকট জানা 

গিয়াছে যে অচৈতন্য হইবার পূর্বে তাহা- 
দের কোন অনুভূতি হর নাই। 

বন্দুকের গুলি অপেক্ষাও অধিক দ্রুত- 
ক্রিয়া অনেক আছে। বিদ্যুতের ক্রিয়। 

ইহার ত্বন্যতম। বিছ্ুত্যের প্রস্তাবে 

উক্ত হইয়াছে বিদ্যুৎ অতি ক্ষণস্থায়ী ।, 

ইহার গতিও অত্ান্ত দৃত। এমন কি 

এক সেকেগ্ডের মধ্যে চন্ত্রলোৌক হইতে 

আমাদের পৃথিবীতে আসিতে পারে । 

এবং এক সেকেণ্ডের দশ হাজার ভাগের 

এক ভাগ ইহার স্থায়িত্ব অনেকে 
বলিতে পারেন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই 
যে বিদ্যুৎ টুহা আঁপেশ্স! অধিক ক্ষণ 

থাকে। বাস্তবিকও আমাদের পক্ষে, 

ইহা! অধিক ক্ষণ থাকে৷ তাহার কারণ 

আলোকের সন্ব। বিলুপ্ত হওয়ার পরও 

এক যষ্টসেকেওড তাহার ভাব চক্ষু-পুত- 

লীতে রক্ষিত হয় । ইহার প্রমাণ আমর! 

সর্ধদাই দেখিতে পাই । অন্ধকার রাত্রিতে ৰ 

অনেকেই হাউই উঠিতে দেখিয়াছেন। |. 

হাঁউই যে পথ দিয়া উঠে বা যে পথ দিয়া 

নামে,সেই পথ একটী উজ্জ্বল রেখ। বলিয়া 

বোধ হয় কেন? সমস্ত পথেইত গজ্জ- 

লিত অগ্নি থাকে না। হাউই যেমন | 

বেগে চলিয়া যাঁয় অগ্রিময় ভাগও সেই 
মঙ্গে যায়। তবে সমস্ত পথ অগ্নিময়। | 

০০০ 

পেশা শসা শী সাপে সী পাশ সপ ীিস্ি িশুা, 

৮ 

দ্ৰখাইবার কারণ কি? চক্ষু-পুত্তলীত্ে! 
আলোক ভাবের সংরক্ষণই ইহার কারণ। | 
্ষণপূর্ব্ে হাউই যেখানে ছিল: সেখানে |]. 
এক্ষণে অগ্নি নাই বটে, কিন্তু ক্ষণ পুর্বে 



[ হইয়াছিল, চক্ষু-পুত্তলীতে দে আলোক 

রহিয়াছে। স্থৃতরাং পুর্ব স্থানের সহিত 

বর্তমান অবস্থানের অগ্নির মিলন চক্ষু 

পুত্বলীত হইল এবং এই রূপ পরপর 

মিলন হইয়া পূর্বোক্ত উজ্জীল রেখার 

উপলব্ধি হয়। 

যদি বন্দুকের গুলি বেগের দৃতভায় 

কষ্টান্থভৃতি ব্যতিরেকে জীবন সংহার 

করিতে সক্ষম হয়) তবে বিছ্যুৎ, যাহার বেগ 

এত অধিক, উহ! অপেক্ষা অধিক সক্ষম । 

এই সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি হইতে সংগৃহীত 

নয়,পরীক্ষা দ্ব।রা প্রমাণীকুত। অনেক বজা- 

হত ব্যক্তি সংজ্ঞা লাভ করিগ্রা এই মতের 

পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে 

কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে । 
৯৭৮৮ খঙ্টান্দের ৩০ এ জুন জন্ম্মনি 

দেশে কৌন স্থানে এক জন সৈনিক 

পুরুষ পদবরছে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ 

| বুষ্টি আসায় এক বৃক্ষতলে গমন করি- 

লেন। একটা স্ত্রীলোক স্রীহার পুর্কেই সেই 
বৃক্ষের আশ্রয় লইয়াছিল। সৈনিক পুরুষ 
মন্তকোত্তোলন করিয়! সেই বৃক্ষ নিবিড়- 

পত্র কি ন! দেখিতেছিলেন এমন সময় হঠাৎ 

বজ্াহত হইয়া! পড়িয়া গেলেন । স্ত্রীলোকটা 

অত্যান্ত সংক্ষে/ড প্রাপ্ত হইলেন বটে কিন্ত 

লাকটীর যত কয়েক ঘণ্টা পবে সংজ্ঞ 

লাভ করিলেন | সংজ্ঞ। , লাভ ক 

বলিলেন যে তিনি মন্তকোত্তোলন করিয়া 

ক্ষ দিকে চাহিয়াছিলেন এই র্ত 
পু ৮০০ না 

অটৈতন্য হন নাই। সৈনিক রা 
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সেই স্থণন হইতে যে আলোক বিকীরিত | তাহার স্মরণ আছে ইহার পর যেকি 

হইয়াছিল তাহার কিছুই জানেন ন|। 

প্রোফেসর টিগাল % এক দিন শত 

মণ্ডলীর সশ্ম খে: বক্ততার জন্য প্রস্তৃত ূ 
হইয়! ঈাড়াইয়া আছেন। নিকটে ১৫ টী 

লিডেন জারের একটা ব্যাট|রী' আছে। 

অনবধান বশতঃই হউক বা অন্য কোন 
কারণেই হউক তিনি সেই, ব্যাটারি 

ংক্রান্ত 'তার স্পর্শ করেন।- স্পর্শ 

করিবা মাত্র চেতনা! অপস্যত হইল। 

জীবন ক্ষণকাঁলের জন্য স্থগিত হইল । 

মুহ্ভ মধ্যেই আবার চেতন! লাঁত করি- 

লেন। চেতন! হইব! মাত্র দর্শকদিগকে 

ভীত হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলি- | 

লেন দৈব ক্রমে এইরূপ তড়িৎ"সংক্ষোভ 

প্রাপ্ত হইবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে 

অত্যন্ত ইচ্ছা করিতেন তীহার সে ইচ্ছা 
আজ ফলবতী হইল। তিনি যে নংক্ষোত 

পাইয়াছিলেন তাহার ম্মৃতিব1 অনুভূতি 
কির্ুই ছিল না। কেবল অবস্থা দেখিয়া 

যুক্তি বলে সেই সংজ্ঞামশৃন্য মুহুর্তের র 

অভাব মনে পূরণ করেন । তীহার মান- || 

সিক সংজ্ঞা লাভ হইতে বিলম্ব হয় নাই | 

বটেকি্ত সাহার চাক্ষুষ শির! সকল এরূপ | 
বিকল হইয়া গিয়াছিল যে তিনি ত্রাহার | 
সমস্ত শরীর খণ্ড বিখণ্ড দেখিতে লাগি- |. 
লেন। বোধ হইতে লাগিল যে হস্তাদি, | 
অঙ্গ হইতে বিষ্লিষ্ট হইয়া শুন্যে ঝুলি- (| 
তেছে। ফলতঃ অনেক ক্ষণে সেই শির! | 
নকল সহজ ও ৬৬ অবস্থায় পরিণত হুইল । | 

[:90597065. 0৫ || 
| 19006. | 



্ 

বজাহত ব্যকতিদিগের মধ্যে কখন কথন 

একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হয়। মৃত ব্যক্তি 

জীবনের শেষ মুহূর্ভে যে অবস্থায় যেরপ 

ভাবে কার্য করিতেছিল মৃত্যুর গর ও 

দেই অবস্থায় সেই ভাবে লক্ষিত হয়। 

ইহার অনেক উদাহরণ পাওয়! যায়। (১)% 

॥ কোন স্ত্রীপোক ফুল তুলিতে তুলিতে 
বজাহত হয় মৃত্যুর পর দেখা যায় ষে 

তাহার শরীর খাড়। হইয়| আছে এবং 

| ফুলটী হাতে রহিয়াছে । (২) জন কতক 

| চাষ! পরি শ্রমের পর মাঠেই আহার করি 

তেছিল এমন সময় হঠাৎ বজু পড়ি! 
] সকলের মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর তাহাদিগকে 

দেখিয়া বোধ হইয়াছিল ঠিক্ যেন তাহার! 

| আহার করিতেছে । কাহারও অগ্ধোথিত 

গ্রাস হস্তেই রহিয়াছে কাহারও বা হস্ত 
পানীয় পাত্রে রহিয়াছে এইরূপ হঠাৎ দে- 
থিষ্বা বোধহুইয়াছিল যে তাহার তথন ও 

আহারে প্রবৃত্ত ছিল। (৩) এক জন 

অস্বারোহণে যাইতে যাইতে আহত হন 

অশ্ব আরোহীকে লইয়া তিন ক্রোশ 
গমন করে এবং মুত আরোহী এত।বৎ- 
কাঁল সহজ ভাবে অশ্ব পৃষ্ঠে বনিয়াছিলেন। 

|| এইরূপ ঘটন! সকল শুদ্ধ ব্জীথাতে কেন 
নকল প্রকার হঠাৎ মৃত্যুতেই হইয়া 
থাকে। ইহা দ্বারা আমাদের পূর্ব 
সিদ্ধান্ত আরও দৃ়ীভূত হইতেছে। অর্থাৎ 

| ইহা শ্রষ্ট বুঝা যায় যে মৃত্যু কালে এ 

.* পালি 99 ভা]18760% ও 1160108] এঘটু- 
8 802008009-884 | 

| সকল ব্যক্তি যন্ত্রণা অন্কুভব করে নাই। 
এ উস স্পা সপ 

ফাস্তণ ১২৮২ | 
শললারর রক কত ভারা ড ডর হা জাা। 

যন্ত্রণ অনুভব করিলে: সম্প পর্ণ স্থির ৰ 

থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয় স্ৃতরাং 

সম্পূর্ণ স্থির থাকিতৈ ন৷ পারিলে জীবনের 

শেষ যুহর্তের অবস্থা ও ভাব সংরক্ষণ 

কর1 কোন মতেই হইতে পারে ন1। 
অনেকের সংস্কার আছে যে বজাহত 

ব্যকতিইপুড়িয়া ভম্ম হইয়া বয়। কিন্ত 
বজাঘাতে খৃত্যু হইলে বাহিরে আঘাতের 
চিহ্ন অতি নগ্পই দেখা যায়। পূর্বেই 
বল! হইয়াছে যে যে বস্ত তড়িতের বিস- 

রণে যত বাধ। গ্রদ্ান করে মেই বস্তু তত 

অধিক আহত হয়। কিন্তু মানব দেহ 

উত্তম সঞ্চালক ও ইহার আয়তন ও অল্প 

নম়। মেঘের সমস্ত ড়িংই ইহার 

ভিতর দিয় সধালিত হুইতে পারে সুতরাং 

মানব দ্রেহ খিছ্যুদ্দণ্ডের ন্যায় তড়িৎ 

প্রবাহের একটী স্থগম পথ স্বরূপ হয়। 

এই জন্য বজ্কাধাতেও মানব দেহ অক্ষ 

থাকে! বহিশ্চিন্ছের মধ্যে কতকগুলি 

সামান্য সামান্য দৃষ্ট হয়। বিছ্বাতের 

প্রবেশ ও বহির্গনন পথ প্রায়ই ত্বকে 

চিহ্নিত হয়। শরীরদ্ছ অসঞ্চালক বস্ত 

সকল হয় দগ্ধ ন৷ হয় খণ্ড বিখ্ড হইয়া | 

যায়। কেশ সকল প্রায়ই অর্থ দগ্ধ হইয়] 

থাকে। বন্ত্র সকণ কথন কখন দগ্ধ | 

কিন্তু প্রায়ই খও বিখণ্ড হইয়া যাঁয়। 

এইরূপ সামান্য সামান্য চিহ্ন ভিন্ন আর 

কিছুই দৃষ্ট হয় না। ূ 

সে যাহা হউক আমরা বলিয়াছি || 
যে সকল প্রকার হঠাৎ মৃত্যুতেই 

| যন্ত্র অন্থভৃত হয় না এবং তাহার 
আপস ক এ পিউ উপ পউপসপপাািা উধরাপজা 



ৰ ফান্তণ ১২৮২। 

ৃ কারণ দখাইয়াছি। « এবং বং আমরা আরও তাহাও বলিয়াছি। রা রা: দুই ্্ী 
| বলিয়াছি যে শিরা সকল বিকল হইলে প্রতিপন্ন করাই এ গ্রস্তাবের উদ্দেশ্য । 
[| জীবিত থাকিয়ও' যন্ত্রণা অনুভব করিতে 

|| পারি নাঁ এবং যে কারণে হইয়া থাকে 
ৰ | সাত পোদ এপাশ স্পিশীটািটী 

বিলাপ। 
সস্পটেট ডিও ০ ৫ 

১ 

| ওরে বাপ. অবিনাশ রহিলি কোথায়! 
| তাষাইয়! 'অভাগীরে অকুল পাথারে 
|] জনমের মত কিরে লইলি বিদীয়? 

একবারে কাঙ্গালিনী-করিলি আমারে ? 
| যাতে 

[| আধ 'মা,মা'বলে কোলে আয় রেআমার 
বক্ষে রাখি বাছা তোরে জুড়াই লীবন। 

[ তোরে হারা হ/য়ে দেখি সংসার আধার, 

তুই রে আমার, অবি; অঞ্চলের ধন! 
৩ 

জনম-ছুঃখিনী তোর অভাগিনী মাতা, 
তুই তার এক মাত্র স্থখের নিলয় ; 

সে চুখেও বাদ কিরে সাধিলা বিধাতা ? 

[| বিষমাথা শোক-শেলে বিধিলা হৃদয়? 
, ৪ 

সার] দিন খেলি) দিবা অবসান হ'লে, 
| সর্ঝান্থে মাখিয়] ধূলি আলয়ে ফিরিতি, 

[অমনি ভুলিয়। তোরে লইভাম কোলে) 
[| বক্ষে রহি মার প্রাণ শীতল করিতি! 

৫ 

| কুস্ষ'কোমল' কর. পল্লব যুগলে | 

- ইঃ খিনীর গ' গলদেশ করিয়া বেটন, | 

৯ সিএস নি 

*বজ্াঘাতে ত্য | 

৬ ও 

যতবার দেখিতাঁম ও চাদ-বদন, 

তত'বার ভাদিন্ রে অশ্রনীরে, হায়, 

জনম- নব নী না মার ক্ষের বসন! সি 

সপ পাপা পাপ 
শাারারারসাাজারারারাাটাটাতারারারগাচারাররগাওরারজারারিারাউরদ 

৫১১ 

| শ্রম 

স্ুধাইতি কত প্রশ্ন আমারে, অঞ্চলে 
মুছায়ে দিতাম তোর ও চন্দ্র-বদন। এ 

সরল মধুর দৃষ্টে মার মুখ পানে 
যবে অবিনাশ [তুই রহিতি চাহিয়া; 

কত যে হ'তাম সুখী কেহ নাহিজানে! 
শৌক ছুঃখ জাল! যত যেতাম ভুলিয়া |. 

» ৭... 

দেখরে আইল নিশি ঘোর অন্ধকার; 
নকল (ই) ফ্লিরিল ঘরে; এমন সময়. 
কোথায় রহিলি তুই বাছারে আমার] : 

নাহি হেরে তোরে, বাপ্, বিদরে ৬ | 

এমন সময়ে তুই ঘুমে অচেতন? 
নীরবে জননী তোর শিয্পরে বসিয়া, * 
রীরে ধীরে তাল-বৃস্ত করিয়া ব্াজন 
ছুরস্ত মকবুনে দিত খেদাইয়। |. 

5 

এািনী এক ভাবে, সি তথায়. 
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ভি 

যত দেখিতাম তোরে, প্রাণের ভিতর 

[| ধীরে চুধিতাম তোর কুস্থম-অধর, 
|| ধীরে তোর মুখ-পদ্মে নয়ন ঝরিত 1 

১৯ 

| ধীরে ধীরে ফোঁটে যথা আকাশ-রতন 
| কত যে ফুটিত আশা! এ ছার অন্তরে ) 
|| কত যে, বসিয়া তথা, সুখের স্বপন 
|| দেখিতাম, মনে হ'লে পরাণ বিদরে ! 
| ১২ 

|| দেখিতাম তোরে আমি যৌবন সীমীয়। 
0 পূর্ণ দেহ পূর্ণিমার যেন শশ-ধর ; 
|| জড়িত সর্বাঙ্গ যেন ন্বরগীয় শোভায় 
| নয়নে বিমল জ্যোতিঃ ললাট সুন্দর ! 

ূ ১৩ | 
|] বাম পার্থে বমি তোর, গৃহ আলো ররি, 

লক্গীরপ। পুব্রবধূ ভূবন-মোহিনী + 
বরান্গ, খচিত হেম-অলঙ্কারে, মরি,-_. 

|| অবতীর্ণ! ভবে যেন ত্রিদিব-বাসিনী ! 
১৪. 

হায় অবিনাশ | তুই অকালে আমার . 
নবীন আঁশার লত! সমূলে নাশিলি ! 
দিবসে ভূবন তুই করিলি আধার | 

|| অকুল পাথারে মোরে ভাষায়ে চলিলি ! 
১৫ | 

| সত্য কিরে দেখিব না এ দেহ থাকিতে 
তোর মুখ? শুনির ন! স্ধামাথা কথা? 

শির 

গাকবলরও হ চাও ৪৬৬ উজ ৮৭6 

তোরে বুকে করি বাপ্, আর কি গুইতে 
[এ জমমে পারিব না? ঘুচিবে না ব্যথা? 

দেখিবার তত আর (ও) বাসন! বাড়িত) রা ৬৬. 

চক্ষে সেই ব্ূগ মোর রয়েছে জাগিয় 

নিরখি, যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন, 

ৃ বর 4 মোর আছে দীঁড়াইয় ! 

| সেই করনীয় কান্তি! সহাস্য বদন ! 
১৭ 

| কখন নিশ্চয় যেন ভাবি মনে মনে, 
কোমল বরা তোর ধুলায় ধৃষঘর 

রেখেছি যতনে তুলি হৃদয়-আসনে ? 

ধীরে ধীরে চুম্িতেছি তোর বিশ্বাধর ! 
১৮ 

ধীরে ধীরে কভু তোর ক্লান্ত কলেবরে 
ভাবি যেন করিতেছি রর সঞ্চালিত) 

কভু মনে হয় যেন গুন্ গুন স্বরে 

গাইতেছি গান তোরে করিতে নিপ্রিত ! 
১৯ ” 

নিবায়ে আশার দীপ গেলিরে চলিয়া, 

গোঁড়াইতে নিশি দিন কেনরে আবার 
পশ্চাতে ম্মতির শিখা রাখিলি জালিয়!'? 

অবিনাশ ! এ যন্ত্রণা সহে নাপ্পে আর ! 
হও | 

এ ভীষণ অন্ধকারে রহিলি কোথায়? 

না জানি কতই হলি ক্ষুধায় কাতির! 

্তপ রা 

ফাস্তণ ১২৮২৭, | 

| 

আয়, যাদ্ুমণি ! আয়, মার রক্ষে আঁ] | 

মা? বলিয়া! একবার জুড়াবে অন্তর"! 
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ভারতীয় ষহাভাষা । | 
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. ভারতীয় মহাভাবা। | 

সপ পিন 

ইহ ভারতবর্ষ অতি বিস্তুত দেশ। 

| বহুতর (প্রদেশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক 

, প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। 

এই সমস্ত ভাষা তিন ভাগে বিভক্ত করা 

যাঁইতে পারে। 

(১) স্ুপ্রসিদ্ধ আর্ধ্যজাতির ভারতাধি- 

কারের পূর্বতন. আদিম অধিবাসী- 

দিগের ভাষা, যথা--বঙ্গদেশে লাঁও- 

তালি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভড়ঃ পঞ্চাৰে 

গুর্থা, মধ্য তারতবর্ষে গণ্ডত বোম্বাই ও 
রাজস্থানে তীল, দক্ষিণ ভারতে তৃদস, 

|| এবং মিন্দুদেশের নিকটে কোল ইত্যাদি । 
২। প্রকূত আধ্যবংশ-সম্ত,ত জাঁতি- 

(গণের ভাষা যথ| কাশ্মীর, পঞ্জাবী বা 
জাঠফী,মূলতানী, রাঁজপুতী, 'হিম্দি, কান্য- 

কুজী। বুদীলাখণ্ডী, মৈথিলী, বাঙ্গালা) 
আসামী, উড়িয়া, মহারাস্ত্ী; গুজ্জরাঁটা, 

(কচ্ছী। 

৩! দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ভ্রাবিড়ী ভাষা 

1 সমুহ যথা তামিল, তৈলঙী, মলয়ালম, 

| কর্ণাটী প্রভৃতি । 

গ্রথম প্রকার .ভাষ সমূহ ভিন্ন 

| অপর ছুইটারই প্রাচীন সংস্কৃত ভাঁষার 

সহিত" ঘনিষ্ট সন্বন্ধ। দ্বিতীয় গ্রকী- 
0 রেমসমন্ত ভাষাই শ্বতঃ পরতঃ 
| হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয় প্রকারের 

| ঘা গুলি স্পষ্টতঃসংস্কত হইতে উৎপন্ন 

স্কৃত 

হয় নাই বটে, কিন্তু ভুরি ভূরি সংস্কৃত | 
শব্দ এই ভাষা সমুদদায়ের মধ্যে অন্ধপ্রবিষ্ট | 

হইয়াছে। অনেকানেক পণ্ডিতের মত |] 
এই যে প্রাচীন আধ্যগণ আর্য্যাবর্ত, বা | 

পুণা ভূমিতে বসতি করিতেন । দাক্ষিণাঁ- | 
ত্যস্থ পূর্বতন অধিবাঁমীগণ তীহাদিগের || 
কর্তৃক পরাজিত হইয়! তীহাদদিগের সহিত ৃ 
সম্যক, প্রকারে, মিশ্রিত হইয়া গিষ্া- | 
ছিলেন। ঢা. 
অতএব প্রথমোক্ত অসংস্কৃত ভায়া | 

গুলির উপর তাদৃশ আস্থা প্রকাশ না ] 
করিয়া আমরা প্রচীন আধ্যদিগের প্রিয়-. ৃ 

তম সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় মহা- ৰ 

ভাষা নামে, 'আখ্যাত করিলাঁম। কিন্তু |. 
স্কত এক্ষণে মৃত ভাষা । ইউরোপের | 

লাটিম গ্রীক. ভাষার, ন্যায় সংস্কত আর ] 
পৃথিবীর কথিত ভাষার মধ্যে পরিগণিত || 
নহে । এই সমস্ত পুরাতন ভাষার আলো- |. 
চনা কেবল উচ্চতর শিক্ষার একটা অঙ্গ || 

স্বরূপ | যেমন ভৃতত্ব-বিদ্যার পূর্বতন | 

সর-বিশিশর গ্রস্তরীভূত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড | 
হস্তিবৎ জন্তুর বিষম্ন কেবল প্রাচীন তত্বা-- 

নুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ আলোচনা, করেন || 

এবং তদ্দা রা. আধুনিক রাণবি্া্ত . 

নানারূপ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন) | 

সেইরূপ সংস্কৃত: ভাষাও: এক্ষণে ভাষা] 
তত্তববিদ্গণের মনোযোগ আকর্ষণ করি 



ৃ্ 
| | 

৫১ 

তেছে। এতদা, দারা ভাঙা বিজ্ঞানের প্রত 

পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এমন 

কি যত দিন পর্য্স্ত ইউরোপীয় পণ্িতগণ 

স্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ছিলেন) তশ দিন 

পর্যন্ত ভাষা-বিজ্ঞানের কিছুমাত্র শ্ীবৃদ্ধি 

ছিল না । কিন্তু তাহাদিগের কর্তৃক সংস্কত 

ভাষায় অধিকার হওয়ার পর হইতেই 

তাঁষা-বিজ্ঞান উন্নতির সোঁপানে আরো" 

হণ করিয়াছে। কিন্ত হায়! সংস্কতের 

জীবন্ত ভাব বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার 

[ আর পূর্বতন গৌরব নাই। পূর্বকাঁলীন 

| গরজাব নাই। প্রাচীন আর্ধাগণ সংস্কৃত 
ূ শব্ধ গুলি দেবতুল্য মনে করিতেন এবং 

স্কৃত ভাষাকে তদন্ুরূপ শ্রদ্ধা ও সমা- 

[দর করিতেন। এক্ষণে তাহাদিগকেই 

[আমাদের দেবতী বলিয়! ' ভ্রান্তি 

হয়। তীহীরা সাধারণ মানুষ ছিলেন 

আমাদের এমত বিশ্বাস হয় ন]। আমরা 

বন্বায়াসে যৎ. কিঞিৎ সংস্কৃত ভাষা 

অন্যান করিতে পারি এবং অতি কণ্ঠে 

ছুই একটী মনের ভাঁব তাহাতে ব্যক্ত 

| করিতে পারি কিন্ত পূর্বকালে ভদ্র ব্যক্তি 

মান্রই প্রত্যেক মুহূর্তে অনর্গল সংস্কৃত 

|| তাঁধায় কথোপকথন করিতেন | তখন. 

|| কার যে হেয় প্রাকৃত ভাষ। ছিল তাহাই 

রূগাত্তরিত হইয়া বর্তমান: বাঙ্গালা 

হিন্দি উড়িয়া! গ্রভৃতি ভাঁষাতে পরিণত 
হইয়াছে। আমাদের দেশের. ভাষার 

[| আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক 

উন্নতির বর্ণন সমাধা হয়। ছরত্ত যবন 

গণের হন্ডে. সংস্কৃত .তাষা বিনষ্ট হইল. 
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বসায়ে ও যত্বে অনেক পরিমাণে সংস্কৃ 

উদ্যোজয়িত।। তৎপরে বোরণু ক, বপ.. 

উইলিয়াম্ রনৃতি মহাত্মাগণ--ধাহাদের 

ফাস্তুণ ১২৮২, ৰা 

এবং দেশের মোরনি উনি এক 
|. 

শেষ হইল। তখন আর ত্তাহারা পূর্ব || 

গৌরবান্বিত সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী রহি" || 
লেন না। আপনাদিগের হীনাবস্থা- ূ 

হ্ুচক অসংস্কত ভাষা দ্বারাই মনের ভাব | 

গ্রকাশ যে আর্ত করিলেন। তাছা ] 

না করিগ্না ভীহাদিগের একেবারে মুর্খ ] 
হইলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ বাক্খক্তি- 

বিরহিত পণ্ড ও তীহ্থাদিগের মধ্যে অত্য্ল 

গ্রভেদ রহিল। ইতর পণুরা তবু স্বাধীন 

ছিল, ইচ্ছানুপারে আহারবিহ্থার করিতে 

পারিত; কিন্তু পতিত আর্ধ্যকুল চিরকালের 

নিমিত্ত অধীনতা-শৃঙ্খলে বন্ধ হইলেন। 

জাতীয় গৌরব, মান মর্ধ্যাদা চিরদিনের 

নিমিত্ত ভাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় | 

লইল | সামান্য ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে 

উাহাদিগের পূর্ব পুরুষদিগের স্ষ্ট তৃবন- || 
বিখ্যাত সংস্কৃত ভাষা যে সমূলে উৎপা- | 
টিত হইবে তাঁহান্তে আর সন্দেহ কি? 

অত্যান্ত আনন্দের বিষয় এই যে অধুনা- 
তন ইউরোপীয় প্ডিত-নিচয়ের অধ্য- 

তের পুনরুদ্ধার নাধিত হইয়াছে । পবিভ্র-: ূ 

নামা সার উইলিয়ম জোম্ম ইহার প্রথম | 

গোলুভ কার? মক্ষমূলর, মোনিয়ার | 

নাম স্নেহের সহিত অনস্তকার ' আমা এ 

দিগের. হৃদয়ে অস্কিত- থাকিবে--ীহারা, ]” 

এই. পুণ্যক্ষেত্রে অবতরণ করতঃ অক্ষয় || 

কার্ড লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন || 



ফান্তণ ১২৮২ । 
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আমাদের বর্তমান রাজপুরুষগণের মধ্যে 

ধাহারা, ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়াদি সংস্থা- 
পন করিয়া, সংস্কৃত ভাষা গাঠ্যশ্রেণীর 

মধ্যে ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন--তাহীর! 

আমাদের বিশেষ ধন্যবাঁদার্হ। তাহাদের 

সুচেষ্টায় অগণ্য অগণ্য যুবক সংস্কৃত 
ভাষা অধ্যয়ন করিতেছে এবং গ্রাচীনতম 

আর্ধ্যগণের. বুদ্ধির গভীরতা, কল্পনার 

মাধুর্যা ও রচনার চাতুর্ধ্য অবলোকনে 

প্রীত ও চমতকৃত হইতেছে। ইহীদি- 

গর নিকট বোধ হয় যেন চিরবিচ্ছিন্ 

গরলোকগত কোন আত্মীয় নরবেশ ধারণ- 

পূর্বক তাহাদিগকে পুনরায় স্নেহালিঙ্গন 

প্রদান করিতেছে। তাহারা” যেন সেই 

পুনরুজ্জীবিত বান্ধববরের সহিত কোপ. 

কথনে পরমানন্দ লাঁভ করিতেছেন। 

অন্চএব পুনঃগ্রাপ্-জীধন কোন বন্ধুকে 

| যেরূপ আদর ও যত্বে রাখিতে হয়, আমা; 

দের চিরলন্ধ সংস্কৃত ভাষাকেও সেইরূপ 

রক্ষা কর! উচিত। আর একটা পরমা- 

হলাদের বিষয় এই যে সংস্কৃত এক্ষণে 
যে নবীন কলেবর ধারণ করিয়! সর্বত্র 

বিচরণ করিতেছে তাহাতে তাহার পুর্ধ- 

তন যে কিছু দোষ ছি্গ তাহার কিছু 

মান্জ..লক্ষণ বিরাজমান নাই। প্রাচীন 

[| সংস্কৃত 'কবিগণ যে সমস্ত অশ্লীল ভাবাদি 
রচনায় নিরত থাকিতেনঃ পাশ্চাত্য সভ্য- 

হও গিয্ছে। হতরাং 
এক্ষণে. অবিক্কৃতমনা 

সংস্কৃত ভাষা 
 বিশ্ুদ্ধচেত। 

৮... পপ 

তাগমে দে. গুলি সম্যকৃরূপে অবগতঃ, 

কুমারীর ম্যায় জন সাধারণের অধিকতর 

৯০০০০১০০১৯৯ 
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আমর! ইংল্ডের হ্থশীমনে যে কত 
প্রকার মন্বলময় ফল লাভ করিয়াছি তাহ! 

বর্ণনাতীত। আমরা সকলে যে এক; 
ভারতবর্ষ দেশের অধিবাসী এরং তন্মি- 

মিন্ত ভারতচ্ছ সমস্ত ব্যক্তির যে পরম্পর | 

ভ্রাতৃভাবের সহিত ব্যবহার করা উচিত, 

তাহা আমর] ইংরাজাধিকারের পরে শিক্ষা] 
করিয়াছি । পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহা- 
সাদিতে আমরা পাঠ করি যে অনেকানেক 

হিন্দুরাজগণ সমস্ত ভারতবর্ষ একচ্ছত্র 

করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুকালের নিমিত্ত 

এই রূপ অবস্থা ভারতবর্ষ হইতে তিরো: 

হিত হইয়াছিল। অধুনা ইংরাজ শাস- 

নের অধীনে গ্রক্কত রূপে ভারতবর্ষ এক- 

চ্ছত্র হইয়াছে এৰং সমস্ত ভারতবর্ষবাসী 

এক শীসনপ্রণালীর অন্তর্গত হইয়] বাস 

করাতে পরম্পরের মধ্যে ক্রমে শাস্তি ও. 

এক বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছে । এক্ষণে 

আর মহারান্্রীয়গণ “বগা” নামে বিখ্যাত 

হইয়! বাঙ্গাল! লুন করে না এবং ভিন্ন; 

ভিন্ন হিন্দুজাতিগণ আর পরস্পর শোণিত- 
শোতে মাতৃভূমিকে কলঙ্কিত করে না। | 

এক্ষণে বাম্পীয় শকটের প্রভাবে সমন্ত | 

ভারতবর্ষ একীভূত হইয়াছে এবং সর্বদাই | 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশের লোকদি- |. 

গের একত্র সমাগম সর্বত্র সংঘটিত হই- | 

তেছে। কিন্তু নিতাস্ত আক্ষেপের বিষয় এই || 

যে এই সমস্ত লোকের মধ্যে জাতীয় কোন | 

উৎকৃষ্ট সাধারণ ভাষা প্রচলিত, নাই। || 
যখন একজন মান্ত্রাজ অথবা বোদ্বাই । 
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প্রদেশের যুবকের মহিত কলিকাতা 

কোন বিদ্যালোক-সপ্পন্ন ব্যক্তির 

কথোপকথন করিবার আবশ্যকতা জন্মে, 
তখন উভয়েই হয়ত বিলাতীয় নচেৎ 

| | | জঘন্যতম উদ, ভাষাতে মনের ভাব 

ৃ প্রকাশ করিয়! থাকেন | সুতরাং অনেকে 

ৃ বলিতে পারেন যে ইউরোপ খণ্ডে যেরূপ 

ৃ ফরাশী ভীষ! সফল জাঁতিতেই বুঝিত 

এবং ফরাশী ভাষা ইউরোপ খণ্ডের 

সাধারণ ভাষা জপে পৰিগণিত ছিল? 

সেইরূপ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশের 

লোকে কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দি বা 

উর্দু বুঝেন স্থতরাং উর্দা হিন্দিই তাহা- 

দিগের মধ্যবর্তী তাঁষা। 

কিন্তু দীপ্যমান হৃর্ধযালোকের পরিবর্তে 

ৃ কে মৃত্তিকা-নির্দিত গ্রদীপের আলোক 

ৃ ইচ্ছ। করে? সুপ্িগ্ধ নির্বরিণী: নিকটে 

র থাকিতে কে কৃপোদক পান করিতে 

| প্রয়াস পায়? সচাক-শরস্থিত দুগ-কেন- 

| নিত শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কে কুটার্ 
| পত্রশয্যার পক্ষপাতী হয়? কি 

£ পরিতাপের বিষয় বে বিপুল খ্রশ্ব্ধা 

থাকিতেও ভারতবর্ষবাঁসীরা তাহা হইতে 

বঞ্চিত! তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যে 

অক্ষয় ভাত়ীর তাহাদিগের নি্িত্ত সঞ্চয় 

. করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন ত্রাহা'রা তাঁহার 

| 'ব্যবহারানভিজ্ঞ।. স্কৃত ভাষা ভারত- 

৷ বাঁদিদিগের সাধারণ সম্পত্তি অথচ হারা 

(তাহার ষথাষথ ব্যবহার করিতে অঙ্গম | 

আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি যে যত- 

প্রকার ভাষা ভারতবর্ষে গলিত আছে, 

করিয়াছে। আজ কাল দকল দেশেই তাহা 

দের আলোচনা হইয়। থাকে । ইংলগু- 

৮ সপ এস রি 

রাহা জলা 

ভিগ্র ভিন্ন প্রদেশস্থ সমস্ত লোকে- 

(মহারাষী প্রভৃতি সমুদায় ভাষার জননী- 
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স্বরূপ সংস্কৃত ভাষাকে উচ্চতর আসন | 

প্রদান পূর্বক সংস্কৃত তাধাকেই ভারত" 

বর্ষের সাধারণ বাঁ মধ্যবর্তী ভাষা বলি | 

শ্বীকার কর! আবশ্যক। সকলেই আপনা" | 

দিগের. মধ্যে আপন আপন ভিন্ন তিন | 

ভাষা বাবহার করিতে গারেন, কিন্ত ঘ রি | 

1৫১৬ | আর্য্যদর্শন। ' কান সং ৃ 

সকল লি ভাষার ছায়া দুরপ। ৃ  
সৃতের সমবর্তী' ও সহযোগী ভিন্ন তিন্ন ] 

প্রাকৃত ভাষা! হইতে ভারতের: ভিন্ন ভিন্ন || 
স্থানীয় ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ] র 

গ্রদেশ-বিশেষের ভাষাকে অপর প্রদেশের || 
লৌকের1/-শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে | 

শ্বভীবর্তঃ কুষ্ঠিত হইতে পারে। বাস্ত-.| 

বিকও হিন্দি বা উর্দ, ভাষার আর তাদুশ ূ 

উন্নতি নাই । ইউরোপ খণ্ডে যর্দিচ ফরানী || 

ভাষা সাঁধারণ ভাষা ছিল; তথাপি বর্ত- ] 
মান সময়ে জর্মান, ইতালীয় প্রভৃতি | 
ভাষাও অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ | 

ক তশ 

দেশবাসী ভদ্্রমগ্ুলী পূর্ব যেরূপ ফরাসী, 

ভাষা শিক্ষা করিতেন, এক্ষণে ফরাসী | 

ভাষার সঙ্গে সঙ্গে জান্মান ও অপরাপর | 

(ভাষাও সেইরূপ আগ্রহের সহিত শিক্ষ! || 

(করিয়া! থাকৈন। তজপ ইদানীস্তন || 

বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দি' ভাষা অপেক্ষা || 

বনুত্তর গুণে অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত 

হইয়াছে? এতদবস্থায় ভারতবর্ষের ৃ 

রই একবাক্য হইয়| বাঙ্গালা, হিন্দি, ] 
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হাটের কো মধ্যবর্তী ভাষার আবশ্যক ] হয় *।  ইংরাদী অর্থাৎ রোমান হী | 
হয় তখন সংস্কৃত ভাষা কথোপকথন: বর্ণ দ্বারা ৪৩টী বা ততোধিক বর্ণ উচ্চারিত ূ 

করা বিখেয়। সংস্কৃতই ভারতীয় মহাভায। | | হইয়া থাকে। ইউরোপীয় প্রায় সমুদয় ; 

হইবার উপযুক্ত । : ভাষাতেই ধর্ণবিন্যাস একরূপ, এবং 

অনেকে এন্পপ আপত্তি উথাপন করিতে | উচ্চারণ অপরপ্রকার। বিদেশীয়দের 

পাঁরেন,.যে ইংরাজেরা আমাদের বর্তমান : প্রায় এক একটা শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন 

রান্া। ইংরাজী আমাদের রাজকীয় ভিন্ন রূপে অভ্যাস করিতে হয়। তথাপি ? 

ভাঁষ।। ভারতব্্বস্থ প্রায় সমস্ত ব্দ্যালয়ে | কোন কোন উষ্ণ'শোগিত কঠিন-মস্তিষ্ক 

ইংরাদী ভাষা শিক্ষা দেওয়! হইয়! থাকে। ইংরাজ ভারতবর্ষের নানা গ্রকার ভাষার 

ভারতবর্ষের কৃতবিদ্য লোরদিগের মধ্যে ভিয় ভিন্ন বর্ণ লোগ করিয়া কেবল মাত্র 

[| অধিকাংশই ইংরাজী ভাষা ভাত আছেন। রোমান বর্ণ গুলি (4. 3, 0.1). &০,) 

॥ আদালত ইতাদিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কর়েন।| এক পঞ্জাব 

[ ইতরাডী ভাষ। প্রচলিত আছে। তবে এরপ ; দেশেই ৫1 ৬ প্রকার অক্ষর প্রচলিত 

| জীবন্ত সাধারণ ভাষ! পরিতাগ করিয়া : আছে। বিলাতীয় মহাপুরুষদের আভি- ] 

| মৃত ভাষার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা প্রায় এই যে একমান্ধ রোমান অক্ষর 

| শ্বরগ বাতুলতায় প্রয়োজন কি? প্রাচী" গুলি ভারতবর্ধে প্রচলিত হইয়া উপ- 

] নাকে কে নবীন! করিতে পারে? আকাশ ; নৌ গৌঁলযোগ দুরীক্কত হউক। 

কুমুমের গ্রত্যাশায় কে ব্িয়। থাকিতে টেবেলিয়ান, সাহেব এই 'মতেয় 

পীরে? যাহ! ঘটরার জন্তীরন! নাই: গ্রগুম উত্ভাবয়িতা। 'তৎপর়ে" ভারগ- 

|| তাহার বিফল চেষ্টায় ফল কি? তদু- বাদীদদিগকে ধিমি 'মিথ্যাাদী জুয়াচোর 

| জরে নল! যাইতে পারে যে সংস্কতের (নাম দিয়াছেন, নেই বিখ্যাত-নাম। 

ন্যায় সম্পূর্ণ ভাষা! ভৃমগুলে ুতরাণি ; মেকলে সাছেৰ এই মগের প্রতিপৌষ-। 

নাই। শবের লানিত্য এবং রতি-মধু.; ফত1 করিয়াছেন। কিছুদিন হইল 

রড গুণ সংঘ্কতকে সর্বশ্রে্ঠ তা) ডু সাহেব নামে এক ব্যক্তি এতৎ 

| বণিক সকলে শ্বীক্ষার করেন। ইউরো- | সম্বন্ধে ধিষ্লাতে একটা বক্ততা করিয়াছি- 

|| পীয় 'পণ্ডিভগণ মুক্তকষ্জে হ্বীকার করেন | লেন। কিন্ত গৌভাগ্ের বিষয় এই যে 

| যে গ্রীক ও লাটিন ভাষা! ক্ষত) 5তবে যানি) (বকা) ও? 

[সত অধিকতর: উততষ্ট ভাষা; এবং ইত্াজী সংস্কৃত কৌন বণনা) 

মন্থয্ের ষ্ঠ হইতে যড়গ্রকার' শব্ধ | উচ্চারিত হয় না| কিন্তু এবপ্রকার ) 

|| ধিনির্গত হইতে পারে)' নত বর্থ গুলি ৷ অসভাতা- পরিজ্ঞা পক কুৎসিত ধ্বনি যত ]. 

| খা নে সমস্ত দাগে প্রকাশিত উচ্চারিত মা হয় ততই মঙ্গল 
জাপা স্টপ নি বান 

2 স্পস্প 

এ 

স্পস্ট 

ন্ ১ অশনি 2 ওল 
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ৃ উক্ত ম মত ত সাধারণ্যে পরিগৃহীত' হয় নাই | 

ইংরাজী প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিৎ পণ্তিতগণ 

| একবাক্য হইয়া! শ্বীকার করেন যে 

[ বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার জন্য রোমান 
| অক্ষর গুলি ব্যবহার করিবার প্রস্তাব 

করাতে মূর্ঘতার এক'শেষ হইয়াছে। 
এতদ্দারা ভারতবর্ষের কোটী কোটা 

লোকের মহা অনিষ্ট সংঘটন হইবে। 

কেবল অত্যপ্প-্ংখ্যক ইংরাজী সিরি- 
লিয়ান্দিগের কিছু স্থৃবিধা হইবে। যদি 

প্রকৃতপ্ধপে মকল ভাষার বর্ণ গুলির একী- 

স্বীকার করিবে ?) তাহা হইলে দেব- 
নাগর অক্ষর অথবা তাহার অবান্তর ভেদ 
অন্য কোন প্রকার মক্ষর ভারতবর্ষের 

মমন্ত ভাষাতে ব্যবহার করার চেষ্টার 

যথার্থতঃ ভারতবর্ষের উপকার হইতে 
পারে। এক্ষণেও সময় যাঁয় নাই ু্ঠরাং 

এই বিষয়ে যত আনোলন হয় ততই 

|| মঙ্গলের বিষয় : 
ইয়। অনেকে এরূপও বলিতে পারেন 

যে সংস্কৃত অতি দুরূহ ভাঁষা। ইহা! শিক্ষ] 

করিতে অনেক সময় আবশাক করে। 

এই আপত্তির নিরাকরণে এই" রূপ বল! 
[ যাইতে পারে--যে পৃথিবীতে যত গুলি 
0 ভাষ! প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটা 

শিক্ষা করিতেই প্রায় মমান যত্ব ও পরি- 
শ্রম আবশ্যক করে। মনুষ্য একেবারে 

বিশেষ. কোন ভাষা শিখিয়া! জন্ম গ্রহণ 

॥ করেন না।. অতএব যেয়প ইং 

আর্ধ্যদর্শন রি 
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ৰ রোমান্ বর্ণ গুলি অসম্পূর্ণ। সুতরাং ভারত" 

করণ আবশ্যক হয় (এবং তাহ কেনা 
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বারিক বালিকাগণ অপ্রে অপ্প পারমাণে। 

মাতৃভাষা ইংরাজী শিক্ষা করিয়। পরে 

গ্রীক, লাটিন ভাঁষ! শিবিক্ব!' থাকে, সেই 

রূপ ভারতের বালক বালিকার পক্ষে 

জনক জননীর. কথিত বাঙ্গাল! হিন্টি 
উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে 
যেই দই ভাষার নিদান-স্বরূপ সংস্ক 

ভাষা শিক্ষা! করা অতি সহজ এবং চি 

কর্তব্য কার্য্য। মাতৃভাষা ও ভারতীয় 

ভাষা সকলের মূল ম্বরূপ ,সংস্কতের 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় ভাষাও 

অবশ্য শিখিতে 'হইবে। 

তৃতীয়তঃ সংস্কতের বিরুদ্ধে এই রূপ আ- 

পত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যদিও সংস্কৃত 
ভাষায় কাব্য অলগ্কারাদি শান্তর এখনও « 

প্রচুর পরিমাণে বর্তমান আছে এবং 

আমরা তাহার অধিকারী বটে) বিস্ত 

আধুনিক বিজ্ঞান সন্বন্বীয় পুস্তকের 
নিতান্ত অপস্ভাব। কিন্তু যত্ব ও পরিশ্র- 
মের অসাধ্য যে কার্ধ্য নাই তাহা আমর! || 
ইংরাজী ভাষার অবস্থা পর্যযালোচন। 
করিলেই বুঝিতে পারিব। ইংরাজীর | 
অসম্পূর্ণ বর্ণবিন্যাস ও শব্দের অভাব ] 

সন্বেও ইংরাজীতে বিজ্ঞানের উচ্চ উচ্চ 

সমুদায় ভাব সুন্দররূপে প্রকাশিত্রহই- 

তেছে, এবং মনোহর কবিত্বের ভাবও 

উত্তমরূপে বর্ণিত. হইতে পারে | .ইংরাজ-. 

জাতি মধু মক্ষিকার ন্যায় পরি-। 
শ্রম ' সহকারে নানাবিধ ভাষা হইতে | 

বাকা ও ভাব সমুদায় আশ্চর্য. কৌশল 
] মহকারে ৪ রাার মধ্যে বিনিবেশিত 
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ক'রয়াছেন। আমাদের দেশে এতাঁদৃশ 

॥ প্রধত্বের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। সংস্কৃত 

ভাষা কামধেনু শ্বর্ূপ/ যখন ইচ্ছা হয় 

ইহা. হঈতে সুমিষ্ট ক্ষীর দোহন করা 

0 যাইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা কপ্পতরু 
(বিশেষ । ইহার নিকট যাহা ইচ্ছা কর 

তাহাই পাঁওয়। বাইতে পারে। স্বতরাং 

| আধুনিক যে কিছু বিজ্ঞান সংস্কতে 

বিদ্যমান নাই, তাহা অতি সহজে সংস্কৃত 

| ভাষায় অন্নুবাদিক্ত হইতে পারে। পু 

কিন্ত ভারতবাসীদের মধ্যে কোন রূপ 

যব ও পরিশমেয় আশা কোথায়? 

|| ভারাতর ভাষা মৃতাবস্তাঁয় পড়িয়৷ আছে 

এবং ভারতবানীগণও "বিঠিত-জীবন হই- 

ফাছে। ভবে যে ইতিহাসাদিতে দেখিতে 

পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে এক্ষণে মনুষ্য 

বসতি করে তাহারা প্রকৃত মনুষ্য নহে 

|| মনুষ্যের ছায়া মাহ । যদি তাহারা কাল- 

| হয় এবং আত্মোন্নতির নিমিত্ত প্রয়াস 

|| পায় তাহা হইলে তাহার! পুনরার প্রত 

মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে । যদি 

0 তাহাদের সেই পূর্বতন বলবীধ্য বিদা] 

| বুদ্ধি পুনরায় তাহাদিগের মধ্যে আবি 
| ই তাহা হইলেই তাহারা পুনর্কার 

0 জীবন লাভ করিবে। যদি তাহাদিগের 

| পুর্ব পুরুষগণের দেই বিশুদ্ধ আর্য ভাগা 
পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাহাদিগের জিভ, 

(হইতে নিঃস্থত হয় তাহ! হইলে ভাহারা 

ভারতীয় ,মহাভাষ! ! 
ঙ 55055855958 ডট চিক ৮৩৪ ৪কএকডড রাড রক উড চারা দক জজন জপ পীপিজপপীজািজসওত জডডজ জকি ভদ কজন ুজকও র৬৩৬৬ক৬ রজত ত৮০৪৬৬ কক ৬০ ৬০০৬০৩৪৪৪৬৬ ৮৪৩ ড৪ ৪ 4৮ 05020570555555550557555555558585575771759/4 78975772574 

নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া চেতনা প্রাপ্ত, 

.পুনজ্জীবন লাভ করিতে পারিবে । এরূপ 

|| ঘটনা কোন্ 'কালে কোন্ খাঁনে ঘটে) 

নাই। মৃত নর কথন পৃর্থবীতে পুনরা- 
গমন করে নাই। মৃত ভাষা কখন সজীব 
হয় নাই | সংন্কত ভাষার সহোদর! | 
স্বরূপ গ্রীক ও লাটিন ভাষা আঁর পুনরায় 
»ীবিত হইল না। কিন্তু যদিহিন্দুগণ: 
তাহাদিগের প্রাক্তন ভাষার জীবন দান 
করিতে সমর্থ হয়েন তাহা হইলে তৎ-: 
সঙ্গে তাহারাও নবজীবন লাভ করিবেন। 
যদি সংস্কৃত সমস্ত ভারতবর্ষের বিদ্াম্- 
ট্রলীর কথিত ভাষা, হর তাহ! হই-. 
লেই প্রকৃত ভারতের উদ্ধার হইবে। 
তাহা হইলেই ভাঁরতব্” একতাঁবন্ধনে ] 
নিবদ্ধ হইবে | বাগালা হিন্দি প্রস্ততি 
অপং সত ভাষা প্রাকুত জনগণের ভাষা 

হউক কিন্ত যাহারা প্রাচীন আরধ্যগণের 
সন্তান বলিয়া গৌরব করিতে ইচ্ছা করেন 
তাহাদিগের কণ্ঠ হইতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত | 
ভাষ! বিন্বির্গত হওয়া উচিত। যদ্দিং 

'প্লিহপৈভামহিক স্থরম্য সুদ উচ্চ, 
প্রাসাদ কাহারও ভাগ্যে ঘটে তাহা । 

হইলে সেই মনোহর অট্রালিকার যথা-. 

-কথঞ্চিৎ ভীর্ণ সংস্কার করিয়। তাহাতে বাপ 

কর! বিধেয়, না ভিক্ষুকের ন্যায় অপর. 

ব্যক্তির বাটার বহির্ভাগে পর্ণশালা নির্মাণ 

করিয়া “তাহাতে বাগ করা উচিত? 

 আর্ধ্যসভযগণ নিদ্রত্ত থাকিও না" আর || 
ছায়ার ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিও 

না| পূর্বের কথ! শ্ররণ কর। পুর্বরভাঁব | 

ধারণ কর। পূর্ববভাষ! শিক্ষা কর। দেখিবে 
পর্বের: ন্যায় গৌরবান্বিত হঈবে। . 

000 শীট 



টার হার. 

প্রাপ্ত এন্ছের সংক্ষিপ্ত চি । 

সমদশী-_০: (106 10918], 4. কিন্ত আমাদিগের ইচ্ছা এখানি এগ: 

ৃ নন [061880 0১ ১২৮১ চাও ভিন্তির উপর সন্যন্ত না হইয়! 

মালের অগ্রহায়ণ মাঁদ হইতে প্রকা- 

শিত। প্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবনাঁথ শাস্ত্রী 

এম, এ দ্বারা সম্পাদিত। প্রতি সংখ্যুর 

মূল্য | আনা মাত্র। এগানি প্রথম 

শ্রেণীর একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিক। 

ইহার উদ্দেশ্য ত্রাহ্মদিগের অন্তরে স্বাধীন 

চিন্তার উদ্রেক করা। ধাহারা একেশ্বর . 

বাদী বা ব্রাহ্ম নহেন তাহার! অর্থ ও 

ইচ্ছা থাঁকিনে ইহার পাঠক -শ্রেণীর 

| অন্ততূক্তি হইতে পারেন, কিন্ত লেখক- 

শ্রেণীর অন্তভূ-ক্ত হইতে পারেন না। 

সম্পাদক এক প্রকার সা শ্রদায়ত্তা 

নিবারণ করিতে গিয়া, আর এক ্রকীর 

াঞ্প্রারিকতান্ব পতিত হুইয়াছেন। তিনি 

এই পত্রিকার নাম “সমদশী” দিয় অতি- 

শয় অবিবেচনীর কার্য্য করিয়াছেন | যখন 

ইহা! ষকলকে নমভাবে দেখিতে পারি- 

তেছে না, তখন ইহার নাম “দমদর্শী না 

|| হইর! “বরাঙ্মমমদর্া” হওয়া উচিত ছিল । 
0 উন্নতিশীন ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে যে সার 

_দ্বায়িকতা ও সন্ধীর্ঘত অতর্কিত ভাবে 

প্রচলিত হইতেছে, তাহা নিবারণের 

জন্য এরূপ এক খানি পত্রিকার আঁবশ্য- 

| কতা আমরা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করি | 

রাশ ॥ 
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পরিমাণে সংসাধিত হইবে। 

ফাল্তুণ ১২৮২। 
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উর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়। 

ধন্ম বিষয় ব্যতীত অন্য বিষয়ে লিখিব না, | 

একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্ম না হইলে 
কাহাকেও ইহার লেখক*শ্রেণীরা'অস্তভূক্তি 
করিব না, এরপ মন্কীর্ণ ও অন্ুদার ভাবের 

সম্পাদকের ন্যায় সুশিক্ষিত ও উদারচেত! 

ব্যক্তির অন্তরে স্থান পাঁওয়! উচিত নহে। 

বিলতী কন্টেম্পরারী রিভিউএর প্রধান, 
উদ্দেশ্য ধর্ম আলোচনা । কিন্ত তথাপি 

ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি 

নানা বিষয়ে অত্যুতকষ্ট প্রবন্ধ সকল 

লিখিত থাকে । তত্ববোধিনী পত্রিকার 

প্রধান উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার, কিন্ত তথাপি 

ইহাতে সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি || 
নান বিষয়ের প্রস্তাব লিখিত থাকে || 

উ্ত উভয় পত্রিকাতেই «“লেখক- 

দিগকে একেশ্বরবাদী!, হইতে হই- 
বেই বলিয়া! কোন নিয়ম নির্দিষ্ট লুই || 
ইচ্ছ! করি এ পত্রিকা খানিও উক্ত পত্রিক। 

ছ্বয়ের উদ্দার গ্রণালীর অন্ুবর্ভন করে। | 
তাহ! হইলে . পত্রিক।, খানির প্রচার 

অধিকতর হইবে এবং উদ্দেশাও অধিকতর 
সম্পাদক | 

আমাদিগের পরম বন্ধু। এই জন্য আমরা 



চৈত্র ১২৮২1 

তহাকেনরত শ্বাধীনতার সহিত উপদেশ 

দিলাম। আশা ধরি তিনি বন্ু জনের 

উপদেশ উদার ভাবে গ্রহণ করিবেন, 

এবং সেই উপদেশের যর্দি কোন সার. 

গর্ভতা' থাকে, তাহ! গ্রহণ করিবেন । 

রচনার প্রাপ্ধলতা ও চিস্তার গভীরতা 

বিষয়ে এখানি প্রথম শ্রেণীর কোন 
পত্রিকার ন্যান নহে। ধর্মের সহিত'যত- 

দূর উদারতা ও স্বাধীনতা সম্ভব, এই 

পত্রিকায় ততদুর উদ্দারতা ও স্বাধীনতা 
সুম্পটজূপে পরিবাক্ত হইয়াছে । ইহার 

ইংরাজী প্রবন্ধ গুলি প্রধানতঃ সম্পাদক 

দ্বার লিথিত। সংস্কৃত কালেজের পরী- 

উপাধিধারী ছাত্রদিগের ন্যায় ইংরাজী 

জানেন না, যাহা্দিগের মনে এই 
ভ্রম বিদামান আছে, তীগারা যেন এ 
ইংরাজী প্রবন্ধ গুলি পাঠ করেন। তাহা 
হইলে তীহাদিগের সেই ত্রর্ম নিশ্চয়ই 

অপনীত হইবে । হাব উদ্দেশ্য অধিকতর 

প্রশান্ত হইলে, এ পত্রিক। খানি যে সর্বত্র 

অধিকতর লমাদরে পরিগৃহীত হইবে 

তদ্বিধয়ে আর সন্দেহ নাই। 

 যৌধনে যোগিনী | এঁতিহাসিক 
দৃশগন্দার্য। শ্ীগোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রণীত। . কলিকাতা! বিদ্যার 

| বিজয়ের ন্যায় এখীদিও পৃথরাজঘটিত। 

এখানিরও নায়ক,পৃ্থীরাজ। কিন্তু যৌবনে 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন! । 
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ক্ষোত্বীর্ণ ছাত্রেরা ইংরাভু কালেজের 

য্তে মুদ্রিত। মূল্য ৯- এক টাঁকা মাত্র।, 
| ভারতের সুখশশী.যবন-কবলে ও ভারত", 

'ভীরতের ন্ুখশশী যবনকবলের ন্যায় 

এসপি 

৫.১ 

যোগিনীর নায়িকা গুজরাট-রাজকুমারী 
মারাবতী--কান্যকুজ-রাঁজকুমারী অনঙ্গ- 

মঞ্জরী নহে। উভয় নাটকের এইটাই 

বস্তগত প্রধান* বিভেদ | ভারত-বিজয়ের 

নায়ক পৃর্ণীরাজেনাপতি প্রমথ এবং 

নায়িকা কান্যকুজ-রাজকুমারী অনগ্গ- 
মগ্তরী। সুতরাং ভারতবিজয়েৰ সহিত 

যৌবনে যোঁগিনীর নায়ক নাক্লিকাগত 

কোনও সৌসাদৃশ্য নাই । তথাপি এই 
ভিন খানি নাটকেরই উদ্দেশা এক, এবং 

প্রধান ঘটন! একই। তিন খানি নাটকেরই | 

উদ্দেশা শ্বদেশান্ুরাগ উদ্দীগন, তিন 

থানিরই সাধারণ ঘটনা পরস্পর-বিরোঁধ- 

জনিত ভারতের অধঃপতন। তিন 

খানিই এক তানে ভারতের অধঃপতন : 
সঙ্গীত গাইয়াছে £ এ সঙ্গীত আমাদের 

আতি-ম্খকর নহে। কান্যকুজরাঁজ জয়- 

চন পৃথিনরুজের প্রতিহিংসা ষাধন ূ 

করিত গিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত 

কর্মিলেন_ভাঁরতের স্বাধীনতার সহিত 

নিজের স্বাধীনতা হারাইলেন; পৃ্থীরাজ 
গুজরাটরাজদুহিত| মায়াবতীর প্রেমে 

উন্মত্ত হুইয়1 ভারতের স্বাধীনতা রক্ষায় | 

শিথিলপ্রযত্ত হইলেন; এ মফল সংবাদে 

আমাদের ছুখ নাই, শান্তি নাই। আমা-. | 

দের নাটকের নায়কের জন্য আমরা | 

এক্ষণে এক একটা উইলিয়ম টেল্, এক || 
একটা রবার্ট ক্রস+ এক একটা ওকনেল, || 
এক একটা ম্যাট সিনি,এক একটা গ্যারি- || 
বন্ডি, ওএক একটা. ওয়াসিংষ্টন, চাই? ) 
এবং আমাদিগের নাটকের নায়িকার জন্য | 
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জন্মে। এবং তদীয় ভগিনীর গঞ্চে এক | 
স্বামীর ওরসে যাদ্বচন্ত্র ও ভাবিনী নামক 

এক একটা কালী, এক একটা জোয়ান 

অব. আর্ক, এক একটা রলবিলা, ও এক 

একটা ম্যাডেম রোলাওড চাই। প্রণয়! 

৷ প্রণয়! প্রণয়! আমাদের ন|টককারেরা, 

আমাদের আখা- আমাদের কবিরা, 

যিকালেখকেরা প্রণয় ভিন্ন আর কোন 

বিষয়েই লিখিতে জাঁমেন না। বাঙ্গা- 

লীর হদর--হিন্দুর ছৃদয়--গ্রণয়ে ডুব 

ডববু। ইভাকে আঁর প্রণয়পয়োধিতে 

অধিকতর নিমজ্জিত. করিতে হইবে না। 

যথেষ্ট হইয়াছে! এক্ষণে আমরা শোর্ষয 

চাই বীর্ষ্য চাই, একতা চাই। 

পঙ্তন সঙ্গীতদ্রার। তাহার শিক্ষা 

পারে না। 

বঙ্গবিজয় কাব্য পড়িতে চাহিন1। তাহার 

পরিবর্ে এক্ষণে আমরা সিংহলবিজয়, 

পারসাবিজয়, যবনবিজয় প্রড়তি কাব্য 

পড়িতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের গ্রন্থ- 

কারগণের হৃদয় এখন এঈ দ্রিকে চালিত 

অপ৪- 

| ভইে 

আমরা আঁর ভাবততঘিজয়। 

হয় ইহাই আমাদিগের এীকান্তিক বাসনা 

পাপের প্রতিফল-নাটক।-_- 
শ্রীকেদার নাথ ঘোষ বি, এক্স প্রণীত। 
নূন স্কল বুক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য 

| ॥* আনা মা্র। বিমা ও তদীয় ভগিরী 

ংশীধর মল্লিক নামক বর্দমানের জনৈক 

ধনাঢা বনিকের সহিত অলৌলিক ও লৌকিক 

বিবাহ হ্যত্রে সন্বদ্ধ হন। সাধারণ ভাষায় 

বিমল! বংশীধরের প্রণয়িণী ও তৎ- 

সহোদর! বংশীধরের স্ত্রী ছিলেন | বিম- 

লার গর্ভে বংশীধরের মতিলাল, হীরালাল, 

টনি লও কানাইল। [ল নামক চারি পুত্র | 

ভাই ও ভগিনী জন্মে। বংশীধর অত 
সম্পত্তির অধিকারী। তাহার বিষয়ের 
বার্ষিক আয়৬ লক্ষ টাকা । তাহার নিজের 
হস্তে নগদ সার্ধী তিন লক্ষ টাক! ছিল। 
তির্দনিজের বিষয় তইতে আর তারা 
লক্ষ টাকা লয়! চারি লক্ষ করিয়া বিম. 
লার গরজাত চারিপুত্রকে সমভাগে দিয়া 
অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় যাদবচন্দ্রকে দিয়া 
যাবেন মঙ্কপল করিয়াছিলেন । যাদব, 
চন্দ্রের উপর বিষয়ের সমস্ত ভার 

৫০ হাজার টাকা লইবার জন্য যাদ- 

পিতার যথেষ্ট অবমাননা! করিলেন এবং 

না] বংশীধর গ্রতিজা করিলেন যে 

যদি যাদব তাহার প্রস্তাবে সম্মত না হন, 

তাহ! হলে তিনি সমস্ত বিষয় বিমলার 

বিষয় তাহার স্বোপার্জিত সুতরাং তাহার 

উদ্ধত-স্বভাব, তিনি. পিতার . প্রস্তাবেও 

রও হস্তাস্তরিত হইতে দিবেন ন। অব- 

শেষে তিনি বয়স কমলের পরামর্শে পিতার 

প্রাণবধে কৃতসন্কপ্প হইলেন।, যে দিবস 

বংশীধর যাদবের সহিত বিবাদ করিয়া 

রজনীতে মেল টন যোগে বাটা যাইতে-. 

ছিলেন, সেই দিবমই ্ টেপন হইতে বাঁটা | 

ফান্তুণ ১২৮২৭ ॥ 

ছিল, সুতরাং বংশীধর বিষয় হষঈটতে 

কিছুতেই পিতার গ্রাস্তাবে সম্মত হলেন 

ইচ্ছার কে গতি রোধ করে ?--যাদব, 

সম্মত হইবেন না, এবং গ্রাণ.থাকিতে.ক্রিষ- 

বের অনুমতি চাহিলেন | ছুবি দাঁত যাদব, 

পুত্র-চতুষ্টয়কে প্রদান করিয়া যাইবেন।' | 



[| যাইবা পথে পিতার প্রাণ বধ করিবার 

(নিমিত্ত যাদব কয়েক জন ঘাতুককে 

| ৪প্ররণ করেন। ঘাতুকেরা স্বকার্ধা সাধন 
| করিয়া যাদবের নিকট গ্রতি্রাত পুরস্কার 

লইন্ে আদিলে, যাদৰ তাহাদিগকে চোর 

বলিয়া পুলিশে অর্পণ করেন। ঘাতুকের! 

যাদবের এই বিশ্বীপঘাতকতায় ক্রোধান্ধ 

হইয়। আমুল সমস্ত বিধরণ পুলিশের নিকট 

প্রকাঁশ করিল । যাদব পিতৃহস্তা বলিয়] 

ধূন্ত হইলেন এবং বিচারপর্যযস্ত হাজতে 

রহিলেন। অনুতাপানল তাহার ঈদয়কে 

দগ্ধ করিতে লাগিল --ডন্কানের বধের 

| পর ম্যাকবেথের মনের যে অবস্থা! 

ঘটয়াছিল, যাদবেরও ,মনের এক্ষণে 

সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। যন্ত্রণা অসহ্য 
হওয়ায় যাদব কণ্ঠে ছুরিক] গ্রদান পূর্বক 

সেই কারাগুহেই সংসারলীল! সম্বরণ করি- 

লেন। “এই নর্ধক্ষপ্ত উপাখ্যানটাই এই 
ঢুঃখাস্ত নাটক খানির মুল সুত্র । এই 

নাটক খানিতে কয়েকটা চরিত্র অতি 

নুম্দররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যাঁদব 

উদ্ধত-ম্বভাব বটেন,কিন্তু নীচমনা নহেন। 
ুর্দমণীয় বিষয় বাদনায় ও জঘনা সংসর্গ 
দোষেই কাহার তাদৃশ ছুর্মতি ঘটিয়াছিল। 

.শ্রিতৃবধের পূর্বে ও পরে তাহার মনেৰ 

আস্থ। পর্যালোচনা করিয়। দেখিলে 

| ম্পৃষ্ট এ্রতীতি হয় যে তিনি স্বাবত্তঃ 

বৃশংস ছিলেন ন!। হুষ্ট স্বরন্বতী কমলের 
1 পরামর্শের অন্ুবর্তনেই তাহার মর্বনাশ 

| ঘটল।. বিমলায় হিন্দুরমণীর অপুর্ব ছবি 
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উদ্দেশ্য না হয় তাহা,হইলে এই ক্ষুদ্র নাটক 

| লিখিরাছেন | আমর দেখিয়া দুঃখিত 

হইলাম যে বৃদ্ধ জননী ভারতভূমিকে | 

ব্যাটের হস্তে সমর্পন করিতে এবং যুব- |] 
। শর্ত হাছে--পতিপ্রাণ সাধুশীন। পীর র রাজকে পিতা বলিরা : সম্বোধন কবিতে ; 

একটী সুন্দর মুর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 

যাদবের স্ত্রী সুলোচনায় একটী সরলা | 

কোমল-হৃদয়! হিন্দুবাল্গার প্রতিরুতি প্রদত্ত ] 

হইয়াছে। 'দেবেন্দ্রে বন্ধুর উপম|ন স্থল 

মে্টরের প্রতিবিষব গুতিফলিত হটয়াছে। 
্রস্থকার যে মানব হৃদয়ের গুঢ় হম প্রদেশে 

বিচরণ-সমর্থ তাহা তাহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ! 
খানি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইতেছে। 
পরিবার-বিশেষের গ্লানি যদি এই গ্রন্থের 

খাঁনিকে বাঙ্গাল! ভাষার এক খানি বিশুদ্ধ ] 

কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 

দম্পতী- মিলন__অর্থাৎ যুবরাজের 

সহিত ভারতেম্বরীর সাক্ষাৎকার। কলি- 
কাতা বীডন যন্ত্রে শ্রীছুর্গীচরণ বন্দো- 
পাধা।য় কর্তৃক, প্রকাশিত। মুলা %০ 
আনা মাত্ব। এখানি যুবরাজসাহিভোর 
অন্যতম। * যুধরাজসাহিত্যের সমালোচ" 
নর সময় আমরা এ বই খানি খু'জিয় | 
পাই নাই। এঞ্জন্য তৎকালে ইহার 
ক্ষোন উল্লেখ করিতে পারা যাঁয় মাই। 
র্গাচরণ বাবুর কবিত্ব শক্তির আমর! 
পূর্ধ্বে অনেক পরিচয় পাইয়াছি। .কিস্তু ] 

এখানিতে তাহার স্বাভাবিকী কবিত্বশক্তির 

কোনও*পরিচয় পাওয়া গেল না। বোধ 

হইল যেন তিনিও হজুগে পড়িয়া এখানি 

যুবতীর সাজ সাজাইয় যুবরাজ আযাল 



তাহার মত সহদয় লোৌকও লজ্জা বোধ 

করেন নাই। | 

কবিত -কৌুদী__প্রথম ও দ্বিতীয় 
৮ বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত 

শ্রীরাজরুষ্চ রায় কর্তৃক বিরচিত ও 

গ্রকাশিত। কলিকাহা গুপ্তযন্ে মুদ্রিত। 
মূলা।* আন! মাত্র রাজকুষ্ বাবু 
এক জন স্ুলেখক। ত্তাহার অনেক গুলি 

কবিতা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। এবং সকল 
গুলিতেই কিয়ৎ পরিমাণে কবিত্ব শক্তি 
প্রকটাকৃত চইয়াছে। স্ৃতরাং ইহাকে 

এক জন কবি বলিলে বোধ হয় অতুক্তি 
হঈবে না। গদ্য অপেক্ষা পদ উপদেশ 
দিলে বালক বালিকাদিগের অধিকতর 

হাদয়গ্রাহী হয়, এই জন্য রাজকুষ্ণ বাঁবুর 

এই উদ্দাম। আমাদিগের বিশ্বাস রাজকৃষ 

বাবুর এই উদ্দেশ্য কিয়ত্মাণে সংসিদ্ধ 

হইয়াছে। 

জয়দেব-চরিত-_-শ্রীরজনীকান্ত্ 
গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা জি, পি, রাঁয় 

এও্ব কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত। মুল্য 

ছয় আন! মাত্র। গীতগোবিন্দ সংস্কৃত 

শীতিকাবোর সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। জয়- 
দেব তাহার রচয়িতা। রজনী বাবু সেই 

জয়দেবের জীবন-চরিভ লিখির্াছেন। 

| সুতরাং রজনী বাবু আমাদের কতদূর 

আরও যত্বের জিনিস সহ্ৃদয় পাঠকমাত্র 

তাহা ঝুঝিবেন। . রজনীবাবুর জয়দেব 

] চরিতে গভীর গবেষণ! ও গাঁ়তর চিন্তা 

শীলতার পরিচয় পাওয়! যায়] রজনী 

বাঁবু সংস্কৃত কালেজের একজন বিখ্যাত 

ছাত্র । 

পািত) প্রদর্শিত হইয়াছে । অধিক কি 

মক্ষমূলর প্রভৃতি ইউরোপীয় গুঙিতবর্্ও | 
তাহার পাণ্ডিত্যে বিমুগ্ধ হইয়াছেন । 
আমরা ইহার সবিশেষ সমালোচনা করিব 

মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু নানাকারণে 

করিরামউঠিতে গারিলাম না। আমরা || 

আপীর্বাদ করি রজনী-বাঁব মধ্যে মধো 

এইরূপ গ্রন্থ লিখিয়! সাধারণের প্রীতি 

বিধান করুন্। 

গৌড়ীয় ভাষাঁতত্_প্রথম খণ্ড 
প্রীপদানাভ ঘোষাল ও শ্রীঅবিনাশচন্ত্র | 

মুখোপাধায় প্রণীত। কলিকাত। পুরাণ- 

প্রকাশ যন্ধে মুদ্রিত। ল্য ১- টাকা 

মাত্র । আমর! এই পুম্তক খানি প্রীয় আদান্ত |. 

পাঠ করিয়াছি। ইহার গ্রত্যেক পত্রে 

লেখকদিগের গভীর গবেষণ। ও সংগ্রহ- 

কারিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ৷ ইহার | 

তাহার জয়দেব-চরিতে যখ্োচিত ৃ 

উদ্দেশা মহৎ ও বিষয় অতিশয় বিস্তত। ] 

উহার উপক্রমণিক। বিভাগের প্রথম 

অধ্যায়ে-বঙ্গের প্রাচীন অবশ্য। ও সীমা; 

গৌড় ও ধঙ্গের উৎপত্তি ও সীমানির্দেশ; | 

বাঙ্গাল! নামের গ্রাথম উদ্ভব ও প্রচার) 

আর্ধ্জাতির সমাগম; অসভাদিগের আবাঁস | 

_দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রেতাধুগ অবধি জর্ড | 

নর্থকুকের সময় পর্য্যস্ত বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত | 

ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে 1] 

ইহার ভাষাতত্ব বিভাগের গ্রথম অধ্যায়ে | 

তাঁষার উৎপত্তি; অপত্রংশের প্রথম কাল) | 
নমৈঙ্িক প্রমাণ ; ব্যাকরণের প্রয়োজন; 

পাণিনি উদ্তবে প্রাকৃত ছি ৪7 
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] কাম, বরকুতির উৎপত্তিতে টি বনু- 

| বিধ বর্তমান ভাষার উৎপত্তি নির্ণর ; 

[| বাঙাল সংস্কৃতেরই অগত্রংশ, কদাপি 

প্রারতজাত নহে 3-দ্বিতীয় অধ্যায়ে বা- 

ঙ্গালার প্রাচীনত্ব ;--এবং তৃতীয় অধ্যায়ে 

বিভক্তি প্রয়োগ বিষয়ে সংস্কতের সহিত 

বাঙ্গালার সম্পূর্ণ এক্য প্রভৃতি বিষয় বিশেষ 

[ প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে । 

এত গুরুতর বিষয় সকলের প্রতি যে 

ষযথোচিতু ব্যবহার এত সংক্ষেপে করা যা- 

ইন্ডে পারে ইহ! কখনই দন্তভবগর নয়। এই 

স্তর গ্রন্থে এত বিষয় একত্র সংগ্রহ করা হ- 

যাছে,যে সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়] 
অন্যান ৫1৬ খাঁন ইতিহা'দ লেখা যাইতে 
পারে। *৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে দ্বাপর হইতে 

লর্ড নর্থক্রুকের রাঁজত্ব কাল পধ্যন্ত সমস্ত 

সময়ের, পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত লিখিত হুই- 
]য়াছে। আমর! ইহাতে সংগ্রহকারদিগকে 

1 গ্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম 
| না। আমরা ৫০০ পৃষ্ঠায় এরূপ গুরুতর 

মন্দেহ। যাহা হউক সংগ্রহকারেরা 
| ভারতের ইতবৃত্ত-লেখকদ্িগকে যে খাদ্য 

প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ইতিবেতৃ- 

|| গণের অনেক দিনের আহার চলিবে। 

1 ভিখারিণী-সাহিতা, বিজ্ঞান, 

1 হাসাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিক। ও অমা- 

|| গুকাশিত। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য %১৭ 
ণ মাত্র। সমাজনর্পপের সম্পাদক যু 

প্রাপ্ত ছে মং ক্ষিপ্ত দমালোচনা। 
কক ৪৮৬ কচ ৪৪৮8৪ তদ৩১ক ৪ ও ৯ ও ৬৭ 

কীয় কার্য্ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং 

| কার্য সমাধা করিতে পারিতাম কিনা 

ৰ | পুরাবৃণধ উপন্যাস, জীবনবৃত্বাস্ত ও ইতি- 

| লোচনা। বিগত কার্তিক মাস' হইতে 
.রূপকের উদ্দেশ্য ৃ 'আমাদের ই ভাল | 

বিন না।. | 

৫২৫ 

বাধু যশোদানন্দন সরকার ইহার সম্পাদ-। 

আমরা আশা! করিতে পারি যে এই 
পত্রিকাথানি দীর্ঘজীবী হইঈবে। ইহার 

রচন! ও বিষয় গুলি মন্দ নহে। 

কম়ল-কলিকা-কাব্য। শ্রীদীননাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা! নুতন 
সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। মুল্য /* আনা 

মাত্র। গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় লিখি- 
যাছেন যে তাহার নবীন কাব্যখানি পূর্ণতা 

প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া, তিনি ইহার নাঁম 

কমলকলিক। রাখিয়াছেন। তিনি হ্য়ং 

স্বীকার করিয়াছেন যে এ অবস্থায় ইহাকে 

সাধারণের গৌচর করা উচিত নহে; এবং | 

উট 

পাপ সস লা 

ইহাকে পরিণত অবস্থায় আনয়ন করা 
তীহার সাধ্যের" অতীত । গ্রস্থকারগণের 

এরূপ সারল্য ও বিনয়শীলতা অতিশয় ] 

গ্রশংসনীয়'। এ কাব্যের ছুই এক স্থানে 

ঞ্বিত্ব শক্তির কিছু কিছু 4৮ পাওয়া 

গেল। 

বঙ্গবিধবা--রূপক। শ্রীবিরাঁজ- 

মোহন চৌধুরী প্রণীত। . বহরমপুর | 
এমেটিরর নাট্যাভিনয় সমান দ্বারা গ্রকা- | 
শিত। , বহরমপুর সত্যরতব হস্তে মুক্রিত। 
মূল্য 1/০ আনা মাত্র। ইহাতে ভারত- 
বিধবা লইয়া র্মা ও অধর্থের ঘোরতর 

বিবাদ বর্ণিত হইয়াছে । ভাবী স্বর্গীয়] 
সুখের আশ! দেখাই! ভারতবিধবাদিগকে | 
বিধবা-বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করা এই | 

সি ০ পপ পা 



চা ক রশ 

৯ 

স্বপ্ন-প্রয়াণ_ ীিবেরনাথ ঠাকুর 

প্রণীত । কলিকাতা, বাঁন্মীকি বন্ধে মুদ্রিত । 

এত বড় বিস্তৃত কবিতাগ্রস্থ আজ 
কালের মধো বাঙ্গাল। ভাষায় প্রকাশিত 

হয় নাই| ইহার অবক্ব ৮ পেজী ডিমাই 

ফর্নার ২৪৩ পাত। 

আদ্যস্ত গড়িয়া উঠিতে পারিলাম ন]। 

ইহাতে নান প্রকার নূতন নৃতন ছন্দ 
ও নূতন নূতন ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
আমরা ইহার আদ্ান্ত পড়িতে পারি নাই 
স্থতরাঁং ইহার সবিশেষ সমালোচম। 

করিতে পারিলাম না। 

কলির দশ দশা !! গ্রহসন। 

| শ্রীকানাই লাল' সেন কর্তৃক প্রণীত ও 
[ প্রকাশিত। . কলিকাতা, গুপ্তপ্রেসে 

মুদ্রিত। মুল্য ।০ চরি আনা মাত্র।, 

আমর1 এপ নাটককারদিগের জ্বালায় 

অস্থির। ছুই পাত পড়িতে গদ্য 

হর, সুতরাং ইহার সবিশেষ সমালোচন 

কিরূপে করিব? আমাদিগের প্রেস 

আছে, নতুবা বলিতাম এনপ গ্রন্থ আর 
না লিখিলে ভাল হয় | 

কর্ণাটকুমাঁর-দৃশ্যকাবা। গ্রেট 

| ন্যাননেল থিয়েটরের নিমিত্ত শ্রীলত্যরৃষ 
[| বন্থ সর্ধাধিকারী প্রণীত । 

নৃতন ভা'রত্যস্ত্ে মুদ্রিত। মূল্য ॥* আন 
|| মাত্র। এই নাটকখানি উক্ত থিয়েটরে 

ছুই তিন বার অভিনীত হইয়াছে। কর্ণাট-. 

| কুমার রঞ্জন ইহার নায়ক এবং উজ্জয়িনী- 

|| রাজকন্যা গ্রমদা! ইহার নায়িক!। প্রণয়ের 
জয় ঘোষণ! করা অন্যান্য বাঙ্গালা নাট- | 

জিনিগন [ও 
হজ জওি দক ৮০৮ ৪৪৯ড ডড জজ জগ তজজজজজ ৪ 

আমরা ইহার 

কলিকাত। 

১২৮২ টিন ূ 
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কের ন্যায় র আগাম গ্রধান উদেশা। | 
এপ নাটক স্থারা আর আমাদিগের পরি- | 
তৃপ্তি সাধন হয় না| ২এখানিতে নাটকো- 

চিত গুণের অপ্রতুল আছে, আমরা এরূপ 

বলিতেছি না | তবে এরূপ নাটক অনেক 

হইয়াছে আমরা এক্ষণে নূতন রকমের 

নাটক“দেখিতে ইচ্ছা করি। | 

চারুপ্রভা-_নাটক। শ্রীশশিভ্ষণ | 

ঘোষ প্রণীত । কলিকাতা পিপল্ন ফে.ও 
যগ্রে মুদ্রত মূল্য ছয় আন। মাত্র। ইহা- 

তেও সেই রাজা, সেই রাজমহিষী, সেই 
রাঁজকন্য।১ সেই রা'জমন্ত্রী, সেই সখী, সেই 

দুত, সেই প্রেম। সেই যৌবন! এক || 

থানি নাটকেতেই এরূপ সহস্র নাটকের 

প্রতিবিশ্ব পতিত রহিয়াছে। সুতরাং | 

এক খানি পড়িলেই আর সব গুলির 

ভাখার্থ বুঝা! যায়। এই জন্য একখান! [| 
পড়িলে আরু অপর গুলি পড়িতে ধৈর্য্য 

থকে না। আশা করি নাটকাকারগণ 

আমাদিগকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।, 

এ খানির রচনা নিতান্ত মন্দ নহে। 

অজয়েন্দু-নাট ক-শ্রীধোগেন্ত্রনাথ 

ঘোষ প্রনীত। কলিকাতা বিডন যন্ত্রে 

মু্রিত।,মুল্য ০ আনা) মাত্র এখানিও, এ 

এক ছাঁচে ঢালা! । যৌবনে যোগিনী, ভারত- 

বিজয় ও ভারতের স্ুখশনী যবনকবলে' 

এস্তিয ন্যায় এ খানিতেও ক্ষত্রিয় ও. 

যবনের পরস্পর বিরোধ ও প্রণয়ের জয় 

বর্ধিত হইয়াছে। না র্চন! 2৪৮ 

নহে। | 



চৈত্র ৯২৮২। 

মিল্ পার্পেমেণ্টে অনেক 

ক্ষার্য্যের অনুষ্ঠান করেন | তন্মধ্যে পুর্ববো- 

পালেমেণ্টোয় 

বি 

অপরিহাধধ্য পূর্ববর্তী আম্ুষর্জিক, তদনু- 
্টানের অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 

| অভিযুক্ত 'হইলে,বিচারার্ঘ বিদেশীয় গবর্ণ- 
মেন্টের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করাই 
এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিল্ এই 

| গবর্ণমেন্টের প্রতিহিংসা সাধন পাতকের 
অংশভাগী হইতে হইত। কিন্ত মিল এবং 
আ্ব-কতিপয় অগ্রগত লিবারেল 
হইতে দিলেন না। তাঁহাদিগেরই সম- 
বেত যত্বে এই বিল্ প্রত্যাখ্যাত হইল।' 

|| এই বিলের গ্রত্যাখানের গর মিল ও আর ূ 
] কতিপয় পালেমেন্টীর় সভ্য পালেমেণ্ট 

| 0) ৪০০ 2], 
আপ... তল শ ৮ 

জন্ ার্ট মিলের জীবনৃত্ত। 
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৯৬ 

জন্ উয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। 
পালেমেণ্টীয় জীবন ও উপনংহার । 

গুলি মহৎ ূ 'কর্তৃক এক্ষ্টাডিসন্ সন্ধিবিষয়ে সবিশেষ 

,ল্লিখিত আয়র্লগ ও জামেকা বিষয়ক | হন। তাহাদিগের বিবরণ প্রকাশের পর || স্তাব ও শিয্-লিখিত কয়েকটা বিষয় | এক্ষ্টাডিসন বিল. 
বিশেষ উল্লেখযোগা । ১৮৬৬ ৃষ্টান্দের | ধিত হইয়া ৃতন আকারে পালেমমেন্ট কর্তৃক 

অধিবেশনের শেষ ভাগে । অন্থমোদিত হইয়া! "বিধি রূপে পরিণত 
একটা একট্টাডিসন্ বিল্ (৯ প্রস্তাবিত ; হয়। এই বিধিতে নির্দিট হয় যে কোনও 
হয়। রাজনৈতিক পলাতকদ্দিগকে বি- ; রাজনৈতিক পলাতক কোনও রাঁজনৈ-. 
দ্রোহ অপরাধের জন্য তাহাদ্দিগের গবর্ণ- 1 তিক অপরাঁধে বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে 

| মেন্টের হস্তে সমর্পণ করা,ইহার উদ্দেশ্য! সমর্পিত হইবেন না। 
নহে। কিন্তু যে সকল কার্য বিদ্রোহের অভিযুক্ত হন এবং 

| আকারে পালেমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত : রূপে মিল, কর্তৃক ইউরোপের স্বাধীনতা 
হইলে, ইংলওকে বিদ্বেশীয় যথেচ্ছারী | ও ইংলগ্ডের যশ সংরক্ষিত হইল। 

১ তাহা; ডিস্রেলী যে ব্রাইবারী বিল অবতারিত 

| তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। | | 

৮৮৩ ০৫৯জত 

অনুসন্ধান 'ও বিবরণ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট 

পরিবর্তিত ও পরিশো- 

তাহার যদি 
কোন ইংলতীয় | 

বিচারালয়ে সঞ্জমাণ করিতে পারেন || 
যে তাহারা যে অপরাধে অভিযুক্ত হই. 
ছেন তাহা রাজনৈতিক,তাহা হইলে কোন 
ম্যুতই তাহাদিগকে তাহাদিগের গবর্ণমে-. 
ষ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না। এই. 

১৮৬৮ থুষ্টাব্ধের পালে মেন্টীয় অধি-. 
বেশনের নময় উৎকোচ. নিবারণের জন্য 

করেন, মিল্ বিশেষরপে তাহার স্বপক্ষত 
সাধন করেন। রিফরম, আযাকট, পান || 
হওয়ায় উৎকোচ প্রথা নিবারিত না হইয়া |. 
বরং পরিবর্ধিত হইতে লাগিল এই রঃ 
গ্রথা যাহাতে সর্ধথ| নিরাক্কত হয়, মিলু 

পাপী এলপি 



ূ ৫২৮ 

] তিনি ভি সহযোগীর টনি পরামর্শ 

[| করিয়া উক্ত বিলের নান! প্রকার পরি- 

বর্তন ও সংশোধন করিলেন | এই পরি- | 

বর্তিত ও পাঁরশোঁধিত বিল বিধিবদ্ধ 

হইয়! উৎকোচ প্রথার অনেক পরিমাণে 
নিরাকরণ করিল। 

ডিসরেলীর রিফরম. বিল. উপলক্ষে 
মিল আর ছুইটী গুরুতর বিষয়ের 
অনুষ্ঠান করেন। ছুইটাই প্রতিনিধি- 

শাঁনপ্রণাঁলী-বিষয়ক। একটা ব্যক্তিগত 
|| প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে, অপরটী স্ত্রীজাতির 
|| প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে। পাঁলেমেন্টে প্রতি- 
| নিধি গ্রেরণ বিষয়ে কি স্ত্রীলোক কি 

পুরুষ সকলেরই সমান অধিকার আছে 
] বটে? কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই হস্তে 
| প্রতিনিধি মনোনীত করণের ভার অর্পিত 

হইলে, কার্যের অনেক অস্ুুবিধ! ঘটে। 
| এইজন্য কতকগুলি নির্দিষ্-সংখ্যক লোকের 
উপর এই ভার অর্পিত হইয়। থাতক। 

| ইহশীরাই ইলেকটর নামে অভিহিত 
|| হই থাকেন । এই ইলেক টবের সংখ্যা 
এ লোঁকসংখা! অন্থুসারে নিযন্ত্িত হইত না। 
|| এখন হইতে লোকসংখ্যা অনুসারে 
ইলেকটরের সংখ্য| নির্দেশ করাই মিলের 

1 শস্তাবের উদ্দেশা। তিনি এই উদ্দেশে 
|| মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি শামনগ্রণালীর 

0| উপর একটা উৎক্ক্$ী বক্ত তা করেন; এবং 
| ্গষটাঙ্ষরে নির্দেশ করেন যে এই প্রণালী 
0 ইংলগে অচিরাৎ প্রবর্তিত না হইলে 
|| ইংলগডের মঙ্গল. নাই। মিলের এই 

( উত্তেজনা কিঞিৎ পরিমাণে ফলবতী 

| র্্দরশন 1 | চৈত্র ১২৮২; 

হইল। গার্মেন্ট আপাতত? অতি | 

অরসসংখ্যক কনুষষ্টযেদূসীতে এই প্রথা | 
প্রবর্তিত করিলেন। কিন্তু এই আংগিক ? 
স্কারে সবিশেষ ফলোদয় হইল না। 

প্রতিনিধিশীসনপ্রণালী বিষয়ে মিলের 
চে (তত সফর হইল না বটে, কিন্তু 

রী বিষয়ে তিনি অধিকতর কৃত-.. 
কার্ধ্যতা লাভ করিলেন। পাঁলেমেন্টে 

প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এতদিন 

শুদ্ধ পুরুষেরাই হস্তগত করিয়। রাখিয়া- 

ছিলেন। তাহারা স্ত্রীজাতিকে এতদিন 

এই প্রর্কৃতিসিদ্ধ অধিকারে বঞ্চিত করিয়। 
রাখিয়াছিলেন। মিল এই অন্যায় 
নিবারণার্থ স্ত্রীজাতিকেও এই অধিকার 

প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। যে যে.৷ 

নিয়মে পুরুষজাতিকে ইলেকটর করা 
হয়, সেই সেই নিয়মে যেন স্তরীঞ্জাতিকেও 

(ইলেক্টর করা হয়, ইহাই মিলের রর্থনা। 
পার্পেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করার | 

অধিকার এই সময়ে নৃষ্ঠন রিফরম. আ্যাক্ট 
অন্সারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত 

হয়। এমন সময়েও যদি স্ত্রীজাতির 

তীহাদিগের গ্রন্তৃতিদিদ্ধ অধিকার বিষয়ে ; 

উদ্াসীন থাকেন, তাহ। হইলে তাহারা 

যে কখনও ইহ! প্রাপ্ত হইবেন এব্ধণ আশা 
স্দূরপরাহত হয়। এই ভাবিয়া ১৮৬৬ | 

ৃষ্টা্ধে মিল. এ বিষয়ে একটী আন্দোলন 

উত্থাপিত করেন। তিনি অসংখ্য 

বিখ্যাত স্ত্রীলোকদিগেক না স্বাক্ষরিত ] 
করিয়। পাপে মেণ্টে এই 'বিষয়ে এক খানি | 

আবেদন ক করেন। হাসেন, গালে” | 



| 

জন্ উ,ঘার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। | চৈত্র ১২৮২। 
গল? জীন ওতির এক দিওজএজ পতিত তত ৬০৯০৬ ও উল ৩৪৮৪ জনত উজ ৮০ ৪৩৮৬৩০৬০০৮৬ এত জজজগ্কড ও জশজ ওএজিজিতপজিি তি উন উ ১৫ ক জজ ও ৬ ৮৯ ৬ 

ক ৬ 

5৪৪৮5৪৫58৫৬ র৫ হ রপরকলত রাত ৯৯ হাজি 
এক! শক ওক ৬০ শক হারার ক 

পক কউ ৬৬। 

| মেট £ই আবেদন প্রদ্দান করেন, তথন 

তিনি ভাবিয়াছিলেন যে. ছুই চারি জন 

চিন্তাশীল সভ্য বাতীত আর কেহই ইহার 
স্বপক্ষত! সাঁধন করিবেন না। কিন্তু এই 
বিষয় পালে মেন্টে উপস্থিত হইলে, যখন 

সর্ধশুদ্ধ অশীতি জন সভ্য ইহার প্রতি- 

[,পোষক হইলেন, তখন বিশ্ময় শুদ্ধ 

মিলকে কেন--সকলকেই অভিভূত 
করিল এবং মিল. ও তীয় দলের উৎ- 

সাহের অ]ুর পরিসীমা রহিল না। উৎ- 

সাহের আরও বিশেষ কারণ এই যে, 

মিষ্টার ব্রাইট-যিনি প্রথমে ইহার 
বিরোধী ছিলেন-মিল্ ও তদীয় দলপতি 

দিগের বক্তৃতায় প্রতীত, হইয়া তাহা- 

দিগেরই মতের অনুবর্তন করেন। মিল, 
পালেমেণ্টে ধতগুলি কার্ধ্য করিয়াছিলেন, 

তন্মধ্যে তিনি এইটীকেই তীহার বিশেষ 

প্রতিষ্ঠার কারণ বলিয়! মনে করিতেন। 

মিলের পালেমেন্টীয় জীবনের যাহা: 
কিছু বক্তব্য ছিল, প্রায় সমস্তই বল! 

হইল | কিন্তু তিনি যখন পালেমেন্টীয় 
কর্তব্য সাধনে প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিলেন, 

তখনও অন্যান্য বিষয়ে সাহার অমূল্য 

| সময়ের কিয়দংশ অতিবাহিত হইত । 

গালে:মেন্টায় গুরুত্তর কর্তব্য সাধনের পর 

যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহার 

অধিকাংশই তাহার চিটি পত্রের উত্তর 
.লিথিতেইপর্যাবসিত হইত ।পালেমেণ্টের 
সভ্য মনোনীত হওয়ার পুর্ব হইতেই 
| তিমি অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির নিকট 

. হইতে মনোবিজ্ঞান, ন্যায়দর্শন ও অর্থ, 

নীতি শান্ত্রেরুজটিল প্রশ্নসকলের মীমাং- 
সার্থ অসংখ্য পত্র প্রাপ্ত হইতেছিলেন। 

যে সকল পত্র পাঠে মিলের প্রতীতি | 

জন্মিত যে লেখকদিগের বুদ্ধি সেই সকল 

জটিল প্রশ্নের মীমাংসা! বুঝিতে সক্ষম, 
তিনি তাহাদিগেরই পত্রের উত্তয় দিতেন । 

কিন্তু এবন্বিধ পত্রের সংখ্য ক্রমে এত 

বাঁড়িয়া উঠিলযে তিনি তাহাদিগের 

সংক্ষিপ্ত উত্তর মাত্র দিতে সমর্থ হইতেন | 
কতকগুলি পত্র বড় ড় লোকের নিকট 

হইতেও আসিতে লাখিল। সেই সকল, 

পত্রে যিলের রচনাবলীর ভ্রম প্রমাদাদি 

গ্রদর্শিতাহয়। মি অতি উদ্দারগ্রকৃতি 

ছিলেন; সুতরাং তিনি সে সকল পত্রে । 

বিরক্ত বা অসস্তৃষ্ট না হইয়। পরম আনন্দের 

মহিত সেই সকপ্প পত্রের উপদেশানুসারে | 

নিজ ভ্রম প্রমাঁদ সকল রংশোধন করিয়া লই- 

লেন। কিন্তু যেদিন হইতে তিনি পালে” 

মনেপ্টের মঞ্চকে আমীন হইলেন, সেই 
দ্িন হইতে তিনি অন্যবিধ পত্রও পাইতে 
লাগিলেন । যাহার যে কোন বিষয়ে 

[সপ্ত 

প্রতিবাদ করিবার কাঁরণ ছিল, যাহার যে! 

কোন অভাব পূরণের আবশ্যকতা! ছিল, | 

সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ে প্রতি 
বাদ করিয়া এবং দেই সেই অভাব নির্দেশ 
করিয়া মিলের নিকট আবেদন করিতে 
লাগিলেন। মিল, ধাহাদিগের প্রতিনিধি, | 

হইয়া পালে মেন্টে আসিপ্বাছিলেন, তাহা- || 

দিগের কেহুই মিলের উপর এরপ গুরু | 
ভার অর্পণ করেন নাই।, যে নিয়মে ]. 
মিল, ঠাহাদিগের পতিনিধিদব গ্রহণে]. 



্বীত  হইনাছিলেন, তাহা তাহা 

হইন্তে রেখা মাঁত্রও বিচলিত হন নাই । 

যাহা হউক মিল যে সকল পত্র পাইতে 

লাগিলেন তাহাদের সংখ্যা ক্রমে এত 

বাড়িয়া উঠিল, যে সে সকলের উত্তর 
প্রদান করা তাহার পক্ষে অতি তুর্ধবহ 

ভার বলিয়] গ্রতীত হইল । 

যৎকালে মিল পালেমেন্টীয় কার্ষ্য 

ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি অধিবেশন- 

দ্বয়ের মধাবন্তী কালেই,কেবল, লেখনকার্ধ্য 

নিধুক্ত হইতে পারিতেন। 'সেই সকল 
অবসর কালে তিনি আয্মর্লগ-বিষয়ক 

প্রস্তাব ভিন্নও আরও কয়েকটী বিষয় 

রচনা করেন। তন্মধ্যে ত্দীয় গ্লেটোবিষয়ক 

র রচন]1 (১) এবং সেন্ট আযাণ্,বিশ্ব বিদ্যালয়ে 

আল র্বপ্রধান। প্লেটোবিষয্ক রচনা 
৷ সর্ব প্রথমে এডিনৃবরা রিভিইএতে প্রকা- 
শিত হইয়! পরে তদীয় “ডেল্লার্টেননস 

এণ্ড ডিসকসন্স্” মামক পুস্তকের তৃতী্ব 

থণ্ডে পুনমূর্দ্রিত হয়। সেন্ট, আ্যাণ্, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁজের! তাহাকে উক্ত 

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদে অভিষিক্ত 
করেন। এই অভিষেক উপলক্ষে ই মিলের 

পুর্বোল্লিখিত বক্তৃতা । শান্ত্ের কোন্কোন্ 

শাখার, উচ্চ শিক্ষার অঙ্গ বলিয়! পরি. 

শ্রণিত হওয়া উচিত, কিরূপ প্রণাঁলীতেই 

বা তাহাদের আলোচন। হওয়া উচিত, 

কিরূণে আঁলোটিত হইলে তাহাদিগ 

হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তির সম্ভাবনা, 

৮ । 

(1) শখ ঘুঞ্যা ০০ 618 

রদ । 
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এবং  কিরপেই বা অনুস্থত  হইবেশ্তাহা- 

দিগ হইতে সর্ধোৎকষ্ট ফলের সম্ভাবনা, 

ইত্যাদি বিষয়ে মিল্ যে সকল চিন্তা ও 
মত আঙন্ম সংগ্রহ করিয়া রাথিয়া- 

ছিলেন, এই উপলক্ষে তিনি সে সমন্তই 
বাক্ত করিলেন। পুরা-প্রচলিত লাটিন্, 

অধ্যয়নের সহিত, নব-প্রবর্তিত বিজ্ঞানের 

অনুশীলন যে উচ্চ-শিক্ষার পক্ষে একাস্ত 

আবশ্যক, তাহ! তিনি প্রবলতর যুক্তি- 

প্রদর্শন দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন । 

যে প্রাচীন ভাষা সকলের অধায়ন ও 

বিদ্ঞানের অনুশীলন উচ্চ শিক্ষা বিধান 

পক্ষে পরস্পরু-সহযোগী, সেই অধা- 
যমন ও অনুশীলন যে অনেক সময় 

উচ্চ শিক্ষা বিধানপক্ষে পরস্পর-প্রতিদ্বন্্বী 

বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহার 
কারণযে দাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর লজ্জাকর 

দৃষিতাবস্থ! ভিন্ন আর কিছুই নহে-তাহা 

তিনি ম্পষ্টাক্গরে বুঝাইয়া দ্িলেন। মিলের 

চৈত্র ১২৮২। 

ভূতি প্রাচীন ভাষা! সকলের | 

সপ পপ পা 

এই বক্ততা! যে শুদ্ধ উচ্চ শিক্ষার উত্তে- 
জনা করিয়া দিল এরূপ নহে; সুশিক্ষিত 

বাক্তিদিগেরগ মনে উচ্চ শিক্ষার "শাখা 

প্রশাখাদি বিষয়ে এত দিন ধে সকল 

কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া ছিল, তাঁছারও 
নিরাশ করিল । ৃ 

এই সময়ে তিমি আরও একটা গুরু- 

তরু বিষয়ে হম্তক্ষেপে করেন), বিস্ব 

পালেমেন্টে থাকিতে থাকিতে ভাহা 

সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 

সেই গুরুতর. বিষম়_-পিতৃদেব-রচিত 



চৈত্র ১২৮২। 

 “মানঝ্মনের কার্যকলাপের বিশ্লেষণ”, 

(৯) বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণের 
যুন্ত্রাঙ্কন ও প্রকাশন | ইহ! দ্বার তিনি যে 

শুদ্ধ পিতৃদেবের পবিত্র স্থৃতির প্রতি যথো- 

চিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এরূপ 

নহে, মনোবিজ্ঞানের প্রতিও তাহার 

প্রকৃত কর্তবাসাধন করা হইয়াছিল। 
তিনি টিপ্পনী লিখিয়। সেই স্থুন্দর পুস্তক 

খানির মত গুলিকে উন্নত বিজ্ঞান ও 

দর্শনের উপযোগী করিয়া দিলেন । এই 

গুরুতর কার্যে তিনি একাকী প্রবৃত্ত হন 

নাই। স্ুবিখ্যাত দার্শনিক মিষ্টার বেইন্, 
বিখ্যাত এতিহাসিক মিষ্টার গ্রোট, এবং 

নুবিখ্যাত শবশাস্ত্রজ্ঞ ষ্টার ফিন্ডিলে- 

টার--এই তিন জনে এই' বিষয়ে গ্রাণপণে 

| তাঙছার পাহায্য করিয়াছিলেন | 

৷ মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল 

টিপ্পনী* প্রদত্ত হয়, তাহার প্রায় 

অন্ধভাগ ভতকর্তৃক লিখিত এবং অপরার্ধ 

মিষ্টার বেইন কতৃক প্রদণ্ড | দর্শনে- 
ভিবৃত্ত সম্বন্ধে যে দকল টিপপনী 

প্রদত্ত হয়, ভাহার সমস্তই গ্রোটের 

শ্রমসস্ভত 7 এবং শব্দশান্ত্র সম্থ্ধে 

যে স্ল অভাব গ্রপুরিত হয়) তাহা 

ফিখ্েলেটারেরই যত্বে । যৎকালে কেমস 

মিলের পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, 

তখন মনোবিজ্ঞানের শ্রোত প্রতিকূল দিকেই 
॥ গ্রধাবিত ছিল) ভূয়োদর্শন ও সংযোজন 

] মত তখনও: মম্যকরূপে প্রচারিত হয় 

জন্ ঈয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত | 
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নাই; এইজন্যই ইহা তৎকালে সাধারণ 

জনগণের নিকট ততদুর আদৃত হয় নাই। 
কিন্তু ইহ! কতিপয় মনীষীর মনে এরপ 
গভীর ভাব" অঙ্কিত করে, যে তীহার! ] 
ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মতের পক্ষপাতী 
না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। এবং 
ইহা দিগেরই যত্বে এই মতের স্বাপক্ষো 
যে অন্ুক্ল পবন  উাপিত হয়, 
তাহারই গ্রবাহ হেতু বর্তমান সময়ে 
ভূয়োদর্শন মনোবিজ্ঞানের এতদূর প্রভাব । 
বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান, বিষয়ে যতগুলি 
পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মিষ্টার 
বেইন্ ও জেমস মিলের পুস্তকদ্বয়ই | 

সর্কোৎ্কৃষ্ট। এই ছুই খানিই উৎকৃষ্ট 
পাঠ্য পুস্তক হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত. 
ইত্যবসরে ১৮৬৮ থুষ্টাব্বের শরৎকালে-_ 

যে পালেমেন্ট রিফরম্ অ্যাক্ট গাশ | 
করেন-_তাহার অধিবেশন ভঙ্গ হইল, 
মিল, গতবার ওয়েষ্টমিনিষ্টার বর্তৃকই 
পালেমেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হন। 

কিন্তু নর প্রতিনিধি মনোনীত করণকালে | 

মিলের নাম পরিক্ষিপ্ত হইল। তিনি | 

ইহাতে কিছুমান্রও বিশ্মিত হইলেন না। || 
এই ঘটনার ছুই তিনি দিন পূর্বেও তাহার || 

পৃষ্টপোষকের! ভাবিয়াছিলেন যে তিনি |. 

এবারও ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্তৃক প্রতিনিধি 
মনোনীত হইবেন। সুতরাংমিল পরিক্ষিপ্ত 
হওয়ায় তাহার! মর্মান্তিক বেদন1 পাই- | 

লেন। মর্্ীস্তিক বেদন! পাইলেন বটে, 
ভাড়া 1) 106 88785 রা মানি কিন্ত বিশ্মিত হুইলেন না। মিল, যে. 

+ [১116100121908, 06609 নাাওগা।। 1110, | পরিক্ষিপত হইবেন তাহা তাহার ও তীয় 
পা 



পপাাাাসােপইনাজাপ০থতক নি পাপ সিকি এ 

কপ রক কাজও রকাপ। 

ছিল না তবে যে, কির্ূপে তিনি একবায় 

প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন, এবং 

একবার প্রতিনিধি মনোনীত' হইয়াই ব 

॥ দ্বিতীয় বার কেন পরিক্ষিপ্ত হইলেন, 

উহ্াই তাহাঁদিগের বিশেষ বিদ্ময়ের 

কারণ হুইরাছিল। | 

মিল, যে দ্বিতীয়বার পরিক্ষিপ্ত 

॥ হইলেন, তাহার গুরুতর কারণ ছিল। 

টোরি গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে নিজ অস্তিত্বের 

জন্য শশব্স্ত হইয়া উঠ্িয়াছিলেন; এক্ষণে 

(কোন বিবাদে কৃতকার্যযতা লাভ কর! 
স্াহাদিগের নিকট প্রাণধারণের একনাত্র 

উপায় বলিয়া! বিবেচিত হুইল । তাহার! 

জানিতেন পালে'মেণ্টে মিলের অবস্থিতি 
তাহাদিগের কৃতকাধ্যত, লাভের প্রধান 

অন্তরায় । এইজন্য কাহার এই দ্বিতীয় 

বারে মিলের পরিক্ষেপের জন্য প্রাণপণে 

বত্ব করিতে লাঁগিলেন। মিল বখুন 

প্রথমবারে প্রতিনিধি মনোনীত -হয়েন, 
তখন টোরিদিগের তাহার প্রতি কোন 

তাহার উদার মতের বিরোধী ছিলেন বটে, 

কিন্তু তাহার প্রতি তাহাদিগের ফোঁন 

ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব ছিল না"; বরং 
অনেকেই তাহার প্রতি সন্তষ্ট সথবা উদা- 
সীন ছিলেন | কিন্ত মিলের পালে মেন্টীয় 
নির্ভীক ও স্বাধীন কার্যকলাপ দেখিয়! 

|| উঠিগছিলেন এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয়- 
বার ্

প্পরগা ওাপ পপবা্- ০প্ 
পা? তাস পপ? আক পরার 

| বন্ধুদিগের « বিন্বৃযাত্রও বিশ্বয়ের কারণ 

বাক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তাহারা 

ঢু এক্ষণে সকলেই তীহার বিদ্বেষী হইয়া 

পাঁলেমেন্টে প্রবেশ করিতে না পারেন, (1) :1087790180য, 

মি 

চৈত্র ১২৮২। 
টি ক উদ ত ৬6৪1 

তঞ্জান্য নকলেই বন্ধপরিকর হইয়ানছিলেন। 

মিল তরদীয় রাজনৈতিক রচনাবলীতে 
লোকতন্ত্রের (১) বিরুদ্ধে যে সরুল বক্তব্য 
আছে, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করেন। । 

এই সুত্র অবলম্বন করিয়। স্থিতিশীলের! 

এইরূপ, রটনা করিয়া! দেন যে তিনি 
লোফি বিরোধী। তাহার! ভাৰি- | 

লেন বুঝি মিল তীহাদিগেরই দলভুক্ত 
হইলেন। কিন্তু মিলের স্থৃতীক্ষ বুদ্ধি তাঁহা- 

দ্রিগের সন্ীর্ণ বুদ্ধির ন্যায় লোকতন্ত্ের 

প্রতিকুলপক্ষ মাত্র দেখিয়াই প্রতিহতহইত 

না; অনুকুল পক্ষও ধারণা করিতে সমর্থ 
হইত। তাঁহার য্দি মিলের রচনাবলী আদি 

হইতে অস্ত র্য্্ত পাঠ করিতেন, তাহা 

হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে, 
মিল--লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে--সে নকলের প্রতি 

যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াও,অবশেষে 

লোকতন্ত্রের অস্তুকুলেই অসন্দিগ্ধ মত প্র- | 
কাঁশ করিয়াছেন । তবে লোকতভন্ত্র হইতে 

যেসকল অন্ুবিধা ঘ্বটিবারও সম্ভাবন]|; 

সেইগুলি নিবারণের জন্যই তিনি কতক- 

গুলি স্থুনিয়ম সংস্থাপন করিতে বলেন মাত্র। 

মিল্ যেমন এক দিকে টোরিদ্লের ও 

স্থিতিশীলদিগের বিশেষ বিদ্বেষ-ভাঁজন.হইয়া! | 
উঠিলেন, তেমনই অন্যদিকে লিবারেল.- ] 
দিগেরও অগ্রীতিভাজন হইয্স! উঠিলেন। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যে যে বিষয়ে 
অন্যান্য লিবারেল.দিগের সহিত তাহার, | 

মতের অনৈক্য ছিল এরং যে যে বিষয়ে || 
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| লিবাঠেলের! সাধারণতঃ উদ্দাপীন ি 

সেই সেই বিষয়েই প্রধানতঃ মিল পার্লে 
মেন্টীয় কার্ধ্ে হস্তক্ষেপ করিতেন। যে 

যে বিষয়ে লিবারেল দরিগের সহিত তাহার 

মতের একতা ছিলঃ সে সে বিষয়ে তিনি 

কিছুই বলিতেন না) সুতরাং লিবা- 

রেলের।ও ভীহাকে আপনাদিগের পক্ষ 

বলিয়া মনে করিতে পারিলেন ন]। 

বিশেষনঃ মিলের কতকগুলি কাঁধ্যে অনে- 

| কেরই 'মনে তাহার প্রতি ব্যক্তিগত 
বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। জামেকার গবর্ণর 

মিষ্টার আয়ারের প্রতি তাহার ব্যব- 

হার, অনেকেই 'বাক্তিগত উৎপীড়ন 

বলিয়। মনে করিয়াছিলেন। মিষ্টার 

ব্রাভলর পার্সেমেণ্টে প্রবেশের ব্যায় নির্বাহ 
জন্য তিনি যে টাদ] গ্রন্দান করেন, তাহা- 
তেও তিনি লোকের বিশেষ বিরাঁগভাঙ্গন 

| হন। মিল. নিজের পার্সেমেন্টে প্রবে- 

শের জন্য এক কপর্দকও' বায় করিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না বটে; কিন্ত যাহা- 

দিগের পালেমেন্টে প্রবেশ একান্ত 

| প্রীর্থনীয়,তাহাদিগের পালেমেণ্টে প্রবেশ- 

নিমিতক ন্যাযা ব্যয় নির্বাহীর্থ টাদ! 

|| দেওয়া তিনি অলঙ্ঘা কর্তব্য বলিয়! মনে 

[করিতেন। বিশেষতঃ তাহার পালেমে্টে 

| গ্রবেশ নাধনার্থ যে ব্যয়ের সম্ভাবন। 

|| তাস্থার নির্বাহার্থ যখন সাধারণে চাদ] 
| প্রদান করিয়াছিলেন,তখন তিনিও অন্যান্য 

|| উপযুক্ত পা্রদের তত্িমিত্তক বারনির্ববাহের 
| জন্য চীদা-প্রদান করিতে আপনাকে 

[| ধর্মতঃ বাধ্য বলিয়া মনে করিতেন | এই- 
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জন্য তিনি যে শুদ্ধ ব্রাডলর পালেমেন্টে | | 

প্রবেশ সাধনের জন্যই চদা দিয়া ক্ষান্ত 

রহিলেন এরপ.নহে,ন্যান্য শ্রমজীবিশ্রেণী- ; 

্রার্থিদিগেরও  প্রবেশ-সাধন-নিমিত্তক 

বযয়নির্ববাহার্থে প্রচুর চাদ! প্রদান করেন। 
শ্রমজীবিশ্রেণী ব্রাড্লর প্রধান পৃষ্টবল 
ছিলেন। তাহার নিজেরও বিশেষ ক্ষমত। 

ছিল। শ্রমজীবিশ্রেণীর নিকট ব্রাডল 

যে বন্ততা| করেন, তাহা গুনিয়। মিল তা- 

হার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। মিলের 

গ্রতীতি জন্মিল যে ব্রাডল ডিমাগগ, (১) 
নহেন। ধাহারা আপন ইচ্ছান্থুগারে 
সাধারণ জনগণকে উত্তেজিত ও উন্মাদিত 
করিতে পারেন, তীহারাই উক্ত বিশেষণে | 
অভিহিত হইয়া থাকেন | যে ব্যাক্তি ম্যাল্- 
থসের মত ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি 

গুরুতর বিষয় সকলেও লোকতান্ত্রিক দলের 

সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ প্রদর্শন করিতেও 

ক &ত হইতেন না, তিনি ডিমাগগ্-+ 

মিল, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে 

পারিলেন না। যাহারা শ্রমজীবিশ্রেণীর 

লোকতান্ত্রিক মতনকলের পক্ষপাতী হই" 

যাও স্বাধীন ভাবে রাজনৈতিক : প্রশ্ন 

সকলের মীমাংসা করিতে সক্ষম, যাহা 

দ্রিগের' হৃদয় সাধারণ মতের বিরোধেও : 

ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে বিক"; 
শ্পিত হয় না,-এরপ শোকের পালে 
মেণ্টে প্রবেশ যে একা গ্রার্থনীয় তাহা; 

মিল বিশেষরূপে জানিতেন। এই” | 

জন্যই ব্রাডলর পালে দৈপটপরবেন সাধ 

(0. টাও 

ািসপেসপপপরপপ্স্পপ 

ক ০. রি 

সস ১৯৯৯ 



নের জন্য মিলের এত যত্ব ও এত চেষ্টা । 
ব্রাডলর ধর্ম্মবিরোধী মত সকল সত্বেও 

তিনি যে পালেমেন্টের সভ্য মনোনীত 

হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা মিল মুক্ক 

কণ্ঠে ত্বীকার করিতেন। যদি মিলের 

মনে সাধারণ হিতের উপর আত্মস্থার্থ 
জ্ঞানের প্রাবল্য থাকিত, তাহা! হইলে 

তিনি কথনই ত্রালর ইলেকসন-বায় 
নির্বাহার্থ চদা দ্রিতে পারিতেন ন1। 

কারণ স্চিনি জানিতেন যে ব্রাড্লর বিরুদ্ধে 
সাধারণ মত এতদূর প্রবল, যে ব্রাডলর 

স্বপক্ষত| সাধন করিতে গেলে তাহার 

নিজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হই- 

বেক। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। ব্রাড- 
লর ম্বপক্ষত| সাধনই তাহার পালেমেন্টে 
পুনঃ-গ্রবেশের প্রধান অস্তরায় হইয়া] 

উঠিল। তাহার শত্রুরা এই ঘটন। উল্লেখ 

করিয়া, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের 'ইলেকৃটর- 

দিগকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া 

দিল। এদিকে তাহার টোরী প্রতিদ্ন্্ী 
ুক্ত হস্তে উৎকোচ প্রদান ও অন্যান্য 
নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন । এদ্রিকে মিলের পক্ষে 

পার্সিমেন্টে  পুনঃগ্রবেশের জন্য 
সং বা অসৎ কোন প্রকারই উপায় অব 

| লদ্বিত হল না। এই সকল কারণ. 
] পরম্পরার সমবারেই মিল, প্রথমবার কৃত- 
কাধ্য হইয়াও দ্বিতীয়বার কৃতকার্ধ্য 

|| হইতে পারিলেন না । : | 
| মিল. ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্তৃক প্রতিনিধি 

| মনোনীত হইলেন না. এই সংবাদ প্রচা- 
পাপ 

আধ্যদর্শন |" 
হশজ লজ ত 
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প্রার্থী হইবার জন্য মিল্কে আহ্বান করিয়! 

পাঠাইল। যদিও প্রার্থী হ্টলে মিলের অকৃ- 

তকার্ধ্য হইবার কোন সম্ভাবনা] ছিল না). 

এবং যদিও বিনাঁবায়েই তাহার কার্য্যসিদ্ধি | 
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হঈত্বেপারিত; তথাপি তিনি মার আপ- 

নাকে নির্জানবাস-জনিত শাস্তিস্থে বঞ্চিত 

করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিক্ষিপ্র 

হওয়ায় তিনি আপনাকে কোন মতেই 

অবমানিত মনে করিলেন না। তাহার 

পরিক্ষেপ সংবাদে নানা স্থানের নানা 

লোকের নিকট হইতে তাহার নিকট 

ছুঃখস্চক পত্র আসিতে লাগিল। যে 

সকল লিবাদ্লেদিগের সহিত মিল. 
পালেমেণ্টে একত্র কার্ধা করিতেন। 

তাহারাও তাহার পরাজয়ে বিশেষ 

দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঁঠাইলেন। পরা- 

সা পা সপ 

জয়ে মিলের মনে যদি বিদ্দমাত্রই ছুঃখ | 

হইরা থাকে, এই সাধারণ মহান্ু- 
ভূতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপনোদ্িত 

হইল । 

আমর! এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের 

শেষ অঙ্কের রম সীমায় উপনীত হুই- 

লাম। তাহার জীবনের এই অংশে কোনও 

গুরুতর ব্যাপার অভিনীত হয় নাই। 

তিনি পালেমেন্ট হইতে প ত্যাখ্যাত হইয়া 
পূর্ব্বের ন্যায় অধায়নে ও গ্রন্থরচনায় এবং 

দক্ষিণ ইউরোপের গ্রাস জীবনের 

উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগি- : 
শা 

লেন। তিনি বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়ই [] 

তথায় 'অবস্থিতি করিতেন; কেবল ব | 
সপ 
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মরে টা কতিপয় সপ্তাহ মাত্র লঙ্- 

নের অদূরে আসিয়া বাস করিতেন। এই 
ঈময়েও তদীয় লেখনী ও জিহ্বা পর-হিত 

সাধনে সতত নিরত ছিল। তিনি অনেক 

সাময্িক পত্রে--বিখেষতঃ বন্ধুবর মলের 

পাক্ষিক সমালোচনায়--অনেক গুলি 

প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান এবং স্ত্রীজাতির 

অধীনতা নামক যে পুস্তক খানি অনেক 

। দিন পুর্বে লিখিয়া! রাখিয়াছিলেন তাহা 

ংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয় প্রকাশিত 

করেন । "বুদ্ধ চ্যাটামের ন্যায় এই পরিণত 

বয়সেও তিনি সাধারণ সভ্ভায় অনেক 
বার বক্তৃত। করেন) এবং ভাবী পুন্তকা- 

ধলীর জন্য উপকরণনাম গ্রী গ্রস্তত করি- 

তেছিলেন, এমন সময় নিঠুর কালকীট 

তীয় জীবনতন্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিল। 
৯৮৭৩ থৃষ্টাবের মই মে দক্ষিণ 

ফান্সের অন্তগত আডিনে নামক নগরে 

৷ তদীয় পড়ীর সমাধিমন্দিরের অদৃরবর্তি 
'কুটারে। এরিসিপেলস.রোগে জন্ ইয়া 
মিলের মৃত্যু হয়। সেই দিনই অপরাহ্নে 
তড়িৎবার্তাঝহ যোগে ভারতে সংবাদ 

আদিল যে স্ত্রীজাতির প্রধান সহায় 
তারতের পরম. বন্ধু--শ্বারধীনতার 

| অদ্বিতীয় সমর্থক--পাঁওত-শিরোমণি-_ 
ব্রিটিশ-কহিষ্থুর মিল নাই। ভারতের 

[ নীর্ণদেহে এই বজ্ঞাঘাত অতি গুক্তর 
লাগিল | ভারত অতি হঃখিনী 

দীন! ॥ তার পক্ষে এ ক্ষতি অপুরণীয় | 

| ['বিটনের অনংখ্য অধিবাসীর মধ্যে গ্রকৃত 

| ভারত, হিতৈষী অঙ্গ ুলিমাজে সপনীয়। 

উখ্িত হইলে তিনি যে ভারতের পক্ষই 

পালেমেন্টে কত শত গ্রতিমিধি প্রেরিত ূ 

হইয়াছেন, কিন্ত তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ূ 
ভারতহিতৈষী বকসেরিডান্,মিল। ফসেট, 

এবং ব্রাইট* প্রভৃতি কয়েকজন ভিন্ন আর 

কাহাকেও দেখিতে পাওয়! যায় না। 

মিল্ যৎকালে পালেমেপ্টীয় আসনে 

উপবিষ্ট ছিলেন, তখন গালে মেণ্টে ভার- 1] 

তীয় কোন গুরুতর প্রশ্ন উথিত হয় নাই | 

সমর্থন করিতেন, তাহ! তাহার, জামেক1 
ও আয়লত্ডের প্রতি ব্যবহার দেখিলেই | 
স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে।, 

খিল যে ভারতের গ্রক্কত হিত্যৌ ছিলেন 

তাহার এরূপ আনুমানিক গ্রমাণ ভিন্নও ছুই | 

একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে। 
কথিত আছে, ৯৮৫৪ থৃষ্টাবে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানীর রাজত্বকালে উক্ত ফোম্পানীর || 
নিকট হইতে ভারত তবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা- 0. 

ব্ষিরক যে প্রসিদ্ধ লিপি প্রেরিত হয়, | 
ভাহার রচনাকাধ্য মিলের ভূয়সী লহা- 
তা ছিল। মিল. তঙকালে ইষ্ট ই্ডিয়া.] 

কোম্পানীর করেন পনডেন্স বিভাগের 
পরীক্ষকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। | 
কোর্ট অব্ ডাইরেক্টর হইতে ভারতবর্ষে 
যে মকল, আক্তালিপি আদিত, তাহা. 
মিলের পরীক্ষা ভিন্ন গ্রেরিত হইত না। 

হু ম্তরাং উক্ত লিপিও 
মিলের স্বারা

 পরী- 

ক্ষিতও অনুমোদিত হইয়্াই ভারতে || 

(প্রেরিত হয়।, মিলের লিবার্টি নামক]. 

পুস্তকে যে নকল, মত পরিবাক্ত হইয়াছে 

এবং তিনি মেট আ আযাণ্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের. ন্ 
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ভতাকালে শিক্ষা বিষয়ে যেসকল মত 

টা করিয়াছেন, সেই সকল মতের 

সহিত এই ভারতীয়শিক্ষা-বিষয়ক-লিপি- 

গ্রচারিত মতের অম্পূর্ণ একা উপলক্ষিত 

| হয়। তাহার মতে চৌধ্প্রভৃতি অপ- 

রাধের দণ্ড প্রদান করাই যে ঘ্লাজার 

প্রধান কার্ধয তাহা নছে। রাজার গ্রজা- 
দিগনের প্রতি যতগুলি কর্তব্য আছে, 

[তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রজার স্ুশিক্ষা বিধানই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । কি..ধনী, কি নিধন, 
কি ভদ্র, কি অভর্র,কি উচ্চঃ কি নীচ-_. 

সকলেই যাহাতে বিদ্যাত্যান করে, 

রাজর তদ্দিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা 

উচিত। প্রাচীন ও নবীন ভাষা সক- 

| লের অনুশীলনের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞা- 
নেরচচ্চ1যাহাতে দিন, দিন পরিবর্ধিত, 

হয়ঃ তদ্বিষয়েও রাজার বিশেষ চেষ্টা কর! 

উচিত। 'ধর্মমোপদেশ বিষয়ে রানার হস্তক্ষেপ 

কর। উচিত 'নহে। 'প্রজাদিগকে র্মবিননযে 

| মম্পূর্ণ স্বাধীনত। দেওয়া রাজার অবশ্য 
॥কর্তব্য কার্ধয। মিলের শিক্ষা- 
| বিষয়ক মতানুসারে ভারতের শিক্ষাপ্র- 

] গালী যে কিয়ৎ পরিমাণে অন্ুস্থত হই- 

1 তেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 
0. মিল, যে ভারতের পরমহিতৈয্ী ছিলেন 

|. তাহার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাজী কর্তৃক 

1] শ্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণকালে 
|| মিল, কর্তৃক ইষ্ট. ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ, 

ৃ সমর্থন আমরা পূর্বেই উল্লেখ করি-. 

(|| যাছি যে ৯৮৫৮ খুষ্টান্ে 'যৎকালে রাজী 
4 ভারতের শীঙ্গনভাঁর ইষ্ট সিকি কোম্পা- | 

চা,188 ! 
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নীর নিকট হইতে নিজের হল্ডে, গ্রহণ 

করেন,ঙখন মিল. তাহার ভীষণ প্রতিবাদ 
করেন। রাজীকে এই কার্য হইতে | 

নিরস্ত করিবার জন্য ইষ্ট ইপ্চিয়া কোম্পানী 
যে আবেদন করেন, মিল ই তাহা! লিখিয়! 
দেন) রানীর স্বহস্তে ভারত শীসনভার 
যী 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিব-: 

রণ আমরা পূর্বেই প্রদীন করিয়াছি'। সবি- 

প্রতিকুলে মিল যে মকল যুক্তি, 

স্তর বিবরণ আমরা আগামী বারে স্বতন্ত্র 

প্রস্তাবাকারে প্রকাশ করিব। তৎকালে কি 

ভাঁরতবাসী কি বিটনবাসী--কেহই মিলের 

যুক্তির গভীরতা'র অভ্যন্তরে গ্রবেশ করিতে 

পারেন নাই। মিলের পরামর্শের অন্ু-.] 
সরণ ন| করার অস্ত ফল ভারতবাসি-, 
দিগকে এক্ষণে পদে পর্দে ভোগ করিতে, 

হইতেছে । অযোধার বেগমদিগের 

সর্ধন্বাপহরণের জন্য ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পা- 

নীর 'ভারত:প্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংসের 

ছুর্দিশার পরিসীম1! ছিল ন1। কিন্তু কুম1 
বাই ও লক্ষ্মী বাই প্রভৃতির প্রতি সাধুজন-: 

বিগহিতি ব্যবহারের ' অন্য রাজ্ী-গ্রতিনিধি 
লর্ড নর্থক্রকের কি হইল? অধীন 

বণিক্দলের প্রতিনিধির সামান্য 'অপরাধও | 

পালেমণ্ট বা রাজী ক্ষমা করিতেন | 

না। কিন্তুরাঁজ্জীর প্রতিনিধির গুরুতর: 

অপরাধও কি রাজ্জীর নিকট ক্ষমণীয় নহে? ৃ 

এবং 'কোন গুরুতর অপরাধেও রাজীর || 
ভারত:প্রতিনিধিকে দার করেন,পাললে-: 

মেপ্টের কজন সভ্যোর এন্ধপ সাহস; 

আছে? 1 ৃ 
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ছুই প্রণীত -্ধ্য-_আধুনিক ইউরোপীয় 
চিন্তা-শ্রোতের, নেতা। মিলের বুদ্ধির 
। ধিশ্লেষণী শক্তি অতি প্রবল,এবং কম তের 
বুদ্ধির সংশ্লেষণী শক্তি অতি গ্রথর। এক 

(জনের বুদ্ধির শুক্মতা ও গভীরতা অধিক, 

' অন্যতরের বুদ্ধির গ্রশস্ততা ও বিশালতা! 

| অধিক । মিলের বুদ্ধি তমো গুণান্বিত, কম 

তের বুদ্ধি রজোগুণান্থিত। দর্শন, বিজ্ঞান, 

 ধর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ব প্রভৃতি 

ৰ ৷ ধিষয়ে যে সকল কুসংস্কার প্রচলিত আছে, 

ভাহানের সংহার করাই মিলের বুদ্ধির গ্রধান 

উদ্দেশ্য; এবং নৃতন দর্শন, নৃতন বিজ্ঞান; 
 নৃতন ধর্ম্ননীতি, নূতন রাজন্ীতি,নৃতনসমা- 
জের স্থষ্টি করাই কম.তের বুদ্ধির প্রধান 

লক্ষ্য । মিল পণ্তিত-শিরোমণি হুচ্যগ্রবুদ্ধি 

চার্ধকাার্শন প্রণেতা বৃহস্পতির, প্রতিকৃতি; 

কমত মীমাংসাগটু চিন্তানিমগ্র ধীরমতি 
সাংখ্যদর্শনগ্রণেতা যুনিগ্রবর কপিলের 

প্রতিক্কতি। বৃহম্পতি ও কপিলের ন্যায় 

ইহারা উভয়েই আমাদের পুজা, উভয়েই 

আমাদের, আদরের ধন। .প্রথমাবস্থায়- 

ইইদিগের ছুই জনেরই অনেক বিষয়ে 
মতের, একতা ভিল | কিন্তু ক্রমে তীহা- 

দিগেরী মধ্যে গুরুতর মতভেদ হটয়া 

উঠিল। ব্যক্তিগত স্থাদীনতা ও সামাজিক 

| শাসন লইয়াই প্রধানতঃ এই মতভেদ 

| উখিত'হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উদ্ধর 
সামাজিক শাপনের প্রাঁবলা হইলে জগ- 

| তের উদ্নতিআোত রুদ্ধ হইবে, সুতরাং 

|| তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে--ইহাই 

| জন্ ষ্ট যা দলের জীবন্ত | ৫৩৭ ] 
শ৬কজ জজ 
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| মিল [-ভাষোর মূল হু ত্। | এৰং সাযাজিক ] 

শাসনের উপর বাক্তিগত স্বাধীনতার 

প্রাবল্য হইচুল জগতে ঘোরতর উচ্ছ্খল 
ব্যাপার সংঘটিত হইবে; স্থুতবাং তাহা! 
হইতে দেওয়া উচিত নহে--ইহাই কম্ত- 
ভাষ্ের মুল মন্ত্র। এ বিষয়ের পূর্ণ সমাঁ- 
লোচনা করা আমাদের এ প্রস্তাকের 

উদ্দেশা নহে। একটী স্বত্ব প্রস্তাবে 

এ বিষয়ের সমালোচন। করা আমাদিগের ০ 
অভিপ্রেত রহিল। " 

অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান 

প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে মিলের মত লকলের- | 

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সমালোচনা! করিতে আমা- 

দিগেরলম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিল। 
 উপমংহার কালে বক্তব্য এই-ফাহারা 
মানসিক পরিণতির সহিত সমভাবে হদ- 

য়ের উন্নতি দেখিতে চাঁন) যাহারা 
সস্তা, সম্ততিদিগের সর্বা্গ সুন্দর শিক্ষ1 || 
বেধান করিতে ইচ্ছা করেন) যাহারা : 
বুদ্ধির অসাধারণ তীক্ষতার সহিত অল” 
কিক ধৈর্য্ের বিমিশ্রণ দেখিয়া আনন্দে, 

ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে চান ? ধাহারা, 
ব্যক্তিগত অবিশৃঙ্খলিত স্বাধীনতার সহিত 
বিপুল মানবপ্রেমের সামঞ্জস্য দেখিতে ] 

ইচ্ছা করেন; যাহারা গভীর মানসিক | 

চিন্তার সহিত প্রগাঢ় প্রণয়ের ক্মধিসম্থাদ ৷ 

দেখিতে কুহাী) লোকগ্রচলিত, কোন | 

প্রকার ধর্মগ্রণালীর অবলম্বন বাতীত ও. | 
সাধু ও সচ্চরিত্র হওয়া সম্ভব যাহারা তা" | 
হার পরীক্ষা করিতে চাহেন? তহাদিগ্ের । ূ  

সকলেরই জনু য়া মিলের শব | 
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ও তদীয় রসথাবসী পাঁঠ কর! উচিত|। প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহ! হইংল সেই দেব: 

আমাদিগের বিশ্বাস, যদি কখন মানব- 

যত দিন মমুষা-তত দিন নরহুতা] 

ংসারে হইয়া! আদিতেছে। পুরুষ-হত্যা, 

্ত্রীহত্যা, শিশু-হতা! ততদিন । যতদিন 

মনুষা, মনুষোের ক্রোধ লোভ প্রভৃতি 

রিপু দকলও ততদিন | রিপু সকল দমন 

করা সহজ নভে। শিক্ষা বলে অভ্যাসের 

গুণে মাঁনব রিপু দমন করিতে পারেন, 

কিন্ত সে অভাদ, সে শিক্ষা, সমাজের 

নার! দমন করিতে ন। গাঁরে, তাহাদিগকে 

সাবধানে রাখিবার জন্য নানা প্রকার 

|| রাজ-নিয্মম। সমাজ নিয়ম। দণ্ডবিধির গুরু- 

তর ধার! সকল তাহাঁদিগের জন্য 

সমাজে অপরাধ .ছুই প্রকার, স্বাভা- 

বিক ও অস্বভাবিক। 'রিপু সকলের 

উত্তেজনায় মাঁনব'যে অপরাধ যে দুষ্বন্ 

1 করিয়। থাকে তাহাকেই আমরা দ্বাভাবিক 

অপরাধ বলিলাম ।-ফফোধ লোভাদি 

| রিপুর উত্তেজনায় নরহতা! করা এই 

যে; রাজনীতির অন্ুমে। দিত, যুদ্ধে € স্বা্াবিক আপরাধের অস্তভূ তি 

স্পপাপিসিসপীপি 

সকলের সন্তাবে না। যে সকল বার্তি 

আপনাদের ক্রোধ লোভাঁদি রিপু আপ- 

তালিক! হইতে কমত্ত ও মিলের নাম, 

জাতির উপকর্তাদিগের পুজা জগতে | কখনই পরিত্যক্ত হইবে না। 

সমাপ্ত । 

জণহত্যা, শিশুহত্য। নিবারণের উপায় কি? 

পরিত্যক্ত শিশুদিগকে কে রক্ষা করিবে ? 

অপরাঁধ কোন বিপুবিশেষের সাক্ষাৎ 

উত্তেজনার কৃত না হয়, যে ছুক্ষর্ম লোকে, ৃ 

সহসা করিতে বাধা নহে? যে অপরাধ 

করিবার কৌন বিশেষ গৃঢ় কারণ থাকে, 

যে অপরাধ করিতে লোকে কতক অংশে ] 

শিক্ষা! করিয়া থাকে, তাহা! সমাজের চক্ষে 

তত দোষের বলিয়া নিন্দশীয়, নহে। 

কোথাও বা যে অপরাধ সমাজের চক্ষে 

গ্রশংসনীয় তাহাকে আমন্রা অস্বাভাবিক 

তপরাধ খলিলাম। বাঙ্গালীদিগের, 

গঙ্গাস।গরে 'শিশু-নিক্ষেপ, অসভ্য ভাঁতি- 

দিগের দেবোদ্েশে নরবলী, ভারতববীয় 

অসভাজাপি বিশেষের বুদ্ধ মাতা পিতাকে 

ভক্ষণ) রাজপুত ও শিকদিগের “কন্যা 

হত্য1 ; পতি বিয়োগে পত্তীকে সহমৃতা 

করণ এবং অধুনাতন সকল সভ্য'দেশীয়- 

দিগের ভ্রণ-হুতা?, বা সদ্যোজাত শিশুর || 

প্রাণ বিনাশ এই নকল আর্থাভাবিক ভপ- | 

রাঁধের মধো নিবিষ্ট । ৃ 

আর ছুট প্রকার হত্যা] আছে রহ 



চৈত্র ১২৮২ 

হঈতেছে তাহ! বিশুদ্ধ রাঁজনীন্ির অনগৃ- 
মোদিত। : ছুই জন সামান্য লোকে যদি 

কোন গুরুতর কারণে কলহ করিয়া এক 
জন আর এক জনকে সহসা হত্যা করিয়] 

ফেলে তাহ! হইলে সে মহাপাপ হইল । 

দে পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই । অপরা- 

ধীকে এক জনের প্রাণের জন্য আপন 

প্রাণ অবশাই বিপর্জন করিতে হইবে। 

দুর্ভাগার, প্রাণত যাইবে, আবার তাহার 
উপর লজ্জায় মুখ দেখান ভার। সে 

অপরাধ করিয়াছে, তাহার আর কোন রূপ 

প্রায়শ্চিত্ত নাই, সমাজের পে নিতাত্ত 

কণ্টক স্বরূপ হইয়াছে ।, কিন্তু অপেক্ষা" 
কত লঘুতর বিষয় লঈয়া ছুই দেশের রাঙা 

পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন, সে কলছে 

দৌষ নাই।-সে কলহের নাম যুদ্ধ। 
(সে কলহে সহম্র সহ লোক বিনাপরাধে 

হত হঈল, তাহাতে কোঁন দোষ নাই, 
হত্যাকারীদের বরং তাহাতে মহা গৌরব। 

কারণ সেত দামান্য কলহ নহে, সে 

মহাযুদ্ধ। তাহাতেত ছুই চারি জনের 

হতা। সম্পাদিত হয় নাইচ অসংখ্য 

অসংখা মানবের জীবন নষ্ট হইয়াছে 
বা তাহাতে কোন দোষ হইতে 

পারে না। রাজনীতি বলিতেছেন ইহাতে 

কোন দোষ নাই। আমরা কোন্ সাহসে 

| বলিব যে দোষ আছে? তবে ইহাকে কে 

।হুতা। মধ্যে পরিগণিত * করিবে %--খুনের 

| জন্য খুন করিতে দগুনীতি উপদেশ 

দিতেছেন। চা আমরা অপরাধ 
মানলে পপদঞও পাস জর পাক? ১ পপ পা 

জবণহত্যা, শিল্তহত্য। নিবারণের উপায় কি ? 
27০৮৮০১৪৪৪৬ ৪5৪৮৬০৮০৮০৪ 2০452552275 ০৯০৮৭০০০০০০ টিটিহারেরের 

জা ক ক 

অমুংখা অসংখ্য মানবের জীবন বিনষ্ট 

হইধেন | 
ই 
হত 

(পপ সই ও সী এ পা লা পপ পা্াাপজা 

৫৩৯ 

মধ্যে গণিত করিতে পারিলাম না।-_ 
আমর! না পারি রাজনীতি না বলুম, 
কিন্ত কখনও না কখনও এই ছু প্রকার 
হতা! কার্য্যকে সমাজ অপরাধ মধ্যে পরি. 

গণিত করিবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র 

সন্দেহ নাই। 

আমরা প্রথম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর ৷ 

হত্যা অপরাধের বিষয়ে কোন কথাই 

বলিব না, দ্বিনীয় শ্রেণীর সঙ্গেই আমাদের 

এই প্রস্তাবের সম্বন্ধ ।__দ্বিতীয় শ্রেণীর 

মধ্যে আবার আমরা কেবল শিশু- 

হত্যা বিষয়ে ছুই চারি কথা বলিব, ূ 

সফল গ্রকার অপরাধের সমালোচন। 

আমরা করিব না।-_গঙ্গাসাগরে শিশু 

নিক্ষেপের বিষয়ে আমরা কোন গ্রকার ] 

। আন্দোলন করিব ন1$--পে বিষয় অতীত 

মধ্যে পড়িয়াছে। রাজপুত্র ও শিখনিগের 

কনা) হুত্যার কথা আমর সংক্ষেপে 

মমালোচন করিব। প্রস্তাবাস্তরে তাহার 

বিস্তারিত সমালোচনের ইচ্ছ। রহিল। | 

দেবোদেশে-যজস্থলে-শি শুহাতা। 

না। ব্যাখ্যা মুখে লেখনী হইতে 

বহির্ত হয় তাহাত্ডেই পাঠকবর্গ 

দ্বেই, হইতেছে না, যে মহাপাপ পত্য দেশ 

৯ শপ 

এখন 

আর কোন পভ্যদেশে প্রচলিত নাই, | 

তাহার বিষয়ে স্বতন্ব কোন কথাষ্ট বলিব । 
যাহ! | 

সন্তুষ্ট 

যে মহাপাপ অতি পূর্বকাল । 
তে জগাঁদে সমান বেগে চলিয়া 

আপিতেছে, যাহার নিবারণের অনেক 

উপায় হইতেছে কিন্তু বিশেষ ফল ক্রিছু" 

সস 

| মান্ধুকে কে কলুষিত কনা: ও ঠ করি হছে |, রা | 
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প্রাতীন শ্রী, রোম, মিশর, ফিদা যে. 
 মহাপাপের হস্ত এড়াইতে পারেন নাই; 

| নব্য ভারত, যে পাপের. প্রধান স্থান 
' হুইয়! দীড়াইবাছেন; নব্য ইউরোপ ও. 
আমেরিকা যে মহাপাপের শোতে প্লাবিত 

হইয়া যাইতেছে আমরা. দেই ভয়ানক 
| মহাপাপের আন্দোলন এই প্রস্তাবে 

সংক্ষেপে করিতে, চাহি। ভ্রণহত্যা। ও 

সদ্যোজাত শিশুহত্যার বিষয়ে আমর! 
কিছু বলিতে চাহি! কি কি কারণে 

(এই. মহাপাপ সম্পাদিত হইয়া! আসি- 
(তেছে; এই মন্থাপাপের নিবারণের জন্য 

(কোন্, দেশে কি. উপায় অবলম্বিত হই: 
কাছে), উপায়, কতদুর সফল হইয়াছে) 
এ মহাপাপের, জন্য দায়ী কে; কি 
উপায়, করিলে এ মহাঁপুপের নিবারণ 

হইতে পারে; কোনও দেশে কখনও. সে 
উপায় অবলঘ্থিত হইয়াছিল .কি ন1) 

আমরা এই সকল বিষয়ের সংক্ষেপ 

সমালোচনা করিব। 

রন্তানের. প্রতি পিতা মাতার স্নেহ 
স্বাভাবিক । মাত সন্তানকে প্রাণ অপেক্ষাও 

| অধিক ভাল বাসেন, এ স্বে₹) ভালবাসা 

শিখিতে হয় না। সকল জন্তুরই ইহ! 

0 স্বাভাবিক. ধর্ম |_-তথাপি শিগহতা। 

| সমাজে বহুকালাবধি প্রচলিত হ্ইয়। 
ৰ আপিতেছে !- আমরা যদি এই পৃথিবীর 

|| অধিবানী না হইতাম, যদি চন্ত্রলোকে 

কিন্বা হূর্ধ্যলোকে আমাদের অধিবাঁস 

|| হইত, আমরা যদি সহসা, এই পৃথিবীতে 
আসিয়া এখানকার সিরাত কথা শ্রবণ 

র্যা * 
কল ৩এ ও» ক এজ পিউ হা উকি জ জজ 

সি 

পপ 

চৈত্র ৯২৮২ । 
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করিতাম ; তাহা, হইলে কখনই বিশ্বাস, | 

করিতে পারিতাম না: ঘে মাতা আঁপনার, 

পেটের ছেলেকে নষ্ট করিন্তে পারেন 1]. 
কিন্তু যাহা' দেখিতেছি, ফাঁহণ গুনিতেছি, |. 

আমাদের পিতৃপিতামহগণ যাহ! দেখিয়া- | 

ছেন) আহ! শুনিয়াছেন, ইতিহাস যাহার 

১৪ সে বিষয় অবশাই আমা" 

দিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। | 

এই. অস্বাভাবিক, আমুরিক কার্যের ূ 

কারণ কি? সন্তান-হত্যার অপেক্ষা আর 

পাপ নাই। তবে এই গুরুতম পাপের ]. 

আোত এত প্রবল কিসে?--একথা বুঝাঁ- 

ইয়! দিবার প্রয়োজন নাঁই | ইহা! বুঝিতে 
অধিক দূর যাইতে হয় না। অধিক 
বিদা! বুদ্ধি আবশ্যক করে না ।--দমাজের 

দৌষেই এই মহাঁপাঁতকের এ প্রবল 

বেগ ।----দরিদ্রত। নিবন্ধনঈ সমাজের 

অধিকাংশ পাঁপকন্্ম। সামাজিক নিয়মের ৃ 

দৌষেই সমাজের, অধিকাংশ ছুষ্র্্ম | সমা* | 

জের দরিধ্রতা' সমাজের নিজের দোষে |. 

সমাজের অপধর্ম সমাজের নিজের দোষে। | 

সমাজের যত অনিষ্ট, যত অত্যাচার, যত, 

পাপ, যত ,ক্লেশ এই দুই'গুরুতম দোষে | 

হইয়া থাকে। সমাজে যদি দরিদ্রত1! না || 
থাকিত, তাহ! হইলে এত হত্য1,এত | 

দৃ্থযবৃত্তি, এত, তস্করতা! সমাজে, কখনই 
থাকিতে পারিত, না ।--সুরয্যবংশাবতংস ৰ 

মহারাজ দিলীপের সময়ে কেবল “ শ্রতৌ | 
তগ্বরতা স্থিত” _অবশ্য-স্বীকার করিতে |. 

হইবে সে সময়ে সমাজে দরিদ্রতা এত ||. 
চবি ছিল'না। 
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মি হত্যাও , অনেক সময়ে | দরিদ্র! 

| দিবন্ধন ঘটিয়া। থাকে । কিন্তু অপধনথ 

|ম্তাহার প্রধান কারণ। সমাঁদ্ধে যদি কোন 

0 প্রকার অপধর্ম্ম প্রবেশ করিতে না পারিত 

তাহ! হইলে, এত ভ্রথ-হত্যা, এত শিশু- 

হত্যা! আমাদিগকে কখনই দেখিতে হইত 

'|না। 

| পিতা মাতা দরিদ্র হইলে তাহাদের 
সন্তান হত্যা কর। নিতান্ত অসস্তাবিত নহে। 

[| সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত. স্নেহই তখন 
| তাহার্দিগকে সেই হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত 

করিয়া! থাকে । যে অভাবে, যে ছুঃথে। 

আপনার! ক্লেশ পাইতেছ্ছে, সেই অভাবে 

সেই ছুঃখে আপনাদের প্রাণাধিককে 
|| তাহারা নিক্ষিপ্ত করিতে কোন মতেই 

| নশ্মত হইতে পারে না, আপনারা যে 
|. অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, প্রাণাধিক 

পুর কাঁন্যা সেই হন্ত্রণা ভোগ করিবে, এ 

কথ! মনে হইলেই তাহাদের সমস্ত জ্ঞান 

| তিরোহিত হইয়া যায়ঃ তাহাদের বুদ্ধির 
| বিকার উপস্থিত হয়। তখন. যাহাতে 

| গ্রাণাধিক সন্তানকে সেই বিপদ. হইতে 

| মুক্ত করিতে পারে, তাহার উপায় অনু- 

| সন্ধানেই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত 
|" প্রযুক্ত হয়। হায়! দরিদ্রের আর 
[| কি উপায় আছে! ছূর্ভাগ্রা উপায়ান্তর 
|| না দ্েখিয়। একমাত্র ভয়ঙ্কর আস্ুরিক 

[| উপারকেই প্রধান উপায় বলিয়া স্থির 
করে| বুদ্ধির বিকার হইয়াছে । , জ্ঞানের 

পপির শিলা ৮ সপ পশীলিশি সভা ৯ 

জণহত্যা, 1» শিশুহত্য। নিবারণের উপায়? ? 
পকদসজস জজ জকি লজ ডট হজ 

ছুর্ভাগ! জনক জননী সন্তানের জীবন * নষ্ট: 

ঝাবহার-নাই,আর একজনের উদরান্নের 

অভাব, এরূপ অত্যাচার সমাজে কেন? 

পরার উপদেশ দিতেছেন, সমাজের 

লেশ-মাত্রও:ভিরোহিত হইয়া-গিয়াছে।-_ | 

ভা 'অন্দ কে. তাহাদিগকে বুঝাইবে? 

৫৪১ ক 

ভারতী উন এ কথা রি 
তাহাদের মনে কিরপে স্ভান প1ইবে 17. 

করিল ! যাহার জীবনের জন্যে আপনাদের 
জীবন প্রদান করিতে পারে, সেই স্পেহের 

ধনের জীবন নষ্ট করিল, গ্সেহের, জন্যই 

সেই স্সেহাধারের জীবন নষ্ট করিল! 
ছেলেকে বড় ভাল বাসে বলিয়াই তাহারা 

সেই দুধের ছেলের প্রাণ বিনষ্ট করিল 1__ 
এ দোষ কাহার? ,ঞ মহাপাপের জন্যে 

কে দায়ী 1 অবশ্য সমাজ। সমাজ | 
ভিন্ন অন্য কেহই দোষের ভাগী নহে।, 
এ পাপের যদি কিছু দণ্ড থাকে সমাজকেই | 

তাহা ভোগ করিতে হইবে। দরিদ্র | 

কেন সমাজে রহিয়াছে? এক জানের 

সোনার খাট, আর এক জনের ছেড়া 

চ্যাটা কেন? একজনের অর্থ ক্রমে 

স্তপাকার, হইয়াছে, 'যে অর্থের কোন. 

ইহার জন্যে কে দায়ী, আমরা সহশ্রবার 

বলিব সমাজ। সমাজ ভিন্ন অনা কেহই 
নহে! এ অত্যাচারের “মূল স্বার্থপর] 
সমাজের শিক্ষ1 সেই স্বার্থপরতার উপদেশ 

দিতেছেন, সমাজের অপধর্ম সেই স্বার্থ. | 

নীতিশাস্্ বার্তীশাস্ত্র সেই স্থার্থপরতার | 
উপদেশ দ্িতেষ্টেন। তবে ঈসে অপরাধ || 

সমাজ ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে?-_ | 
সমাজের 'অপধর্্ তারদ্বরে বলিতেছে | 

পরিণীতা ভিষন অন্য বীর সংগা করিলে 
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[| মহাপাপ। রাজবিধি দেই অপধর্থের. 

0 ছায়াবৎ অনুসরণ করিতেছে ।-বেশ্যা- 
গমন করিলে . অপধন্ম সম্মুখে নরক 
প্রত্যক্ষ দেখাইয়! দিতেছে। দুর্ভীগ। 

1] দরিদ্রের সর্বনাশ উপস্থিত । প্রকৃতির | হইল তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে | 
নিয়ম উল্লজ্ঘন করিবার তাহার শক্তি 

| নাই, সমাজ তাহাকে সেরূপ শিক্ষা দেন 

নাই। বেশ্য। গমন করিলে তৎক্ষণাৎ 
| নরক । ছুর্ভাগার যখন নিতান্ত অসহ্য 

| হইবে তখনই কেবল আপনার কার্য 
| সম্পন্ন করিবে এরূপ বন্দোবস্ত করিলে 

[ নরক্ভোগ। ছুরগগিনীরও দেই দশা 
| বরং তাহার দশা আরও শোচনীর, কারণ: 
সে স্ত্রীজাতি। সামাজিক নিয়মের কর্ত। 

|| পুরুষ; সামাজিক নিয়মের কর্তা পুরুষ; 

| ধর্মের কর্তা পুরুষ । সকল দিকেই পুরুষ । 

স্বার্থপরতা মনুষ্যের অভ্যাসলব্ধ, পুরুষও 

] স্বার্থপর । তবে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর 
|| দশ। শোচনীয় না হইবে কেন?-ফল কি 

[হইল ?_দুর্তাগ! ও ছুর্ভাগিনীর পরস্পর 

[| পরিণয় সম্পন্ন হইল। যখন পরিণয় 
|| হইল, ছুই দেহে এক হইল, “অস্থিভি- 
[| রস্থীনি মাংসৈর্মাসং যুক্ত হইল। 
[তখন আর তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া 
0 রাখেকে? সমাজ তাহাদিগকে" স্বতত্ 
|খাকিতে দিবেন না, ধর্ম তাহাদিগকে 

| শতন্ব থাকিতে দিবেন না, আইন তাহা- 
[| দিগকে হ্বতন্্র থাকিতে দিবেন না । ইহার 
উপর তাহাদের রিপুর প্রভাব ত শ্বভাবতঃ 

আছেই, তাহাদের 'শ্তেহ ভালবাসা আর 

. আধ্যদর্শন | .. 

হতভাগ্য 

হত্য। চাহারা কেন করিবে? যাহারা | 

। দরিদ্রতানিবন্ধন ভিরোহিত, হইয়া খায় 

৮১৯৯ ৮৮17 ত শতক 
সপ ৮২৬ 

পাশা চৈত্র ১২৮২।, 
করারারাজগাওজাক। 4 
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নাই আ্তরাঁং ছুর্ভাগার সহিত" ছুর্ভা- 
গিণী একস্থানে বাদ করিতে লাগিলঃ 
একস্থানে আহার কারতে লাগিল, এক' 

স্থানে শয়ন করিতে লাগিল। ফল যাহ! 

পাইভেছেন, ছুভগাদের বৎসর বৎদর 

সন্তান ইইতে লাগিল, সমাজে ভিক্ষু- 
কের, নংখা। বুদ্ধি হইতে লাগিল। যে 
দেশে স্বাধীনতার প্রভাব আছে সেখানে 

দুর্ভাগ্য পিতা ,মাতার একমাল্র চিন্তা হইল, 

কিসে ভিক্ষা হইত্বে--উপবাপ হইতে 
সম্তানগুলিকে' রক্ষা করি, 

কাজেই অনেক সময়ে শিশু-হত্যারূপ 

মহাপাঁপকেই একমাত্র উপায় অবলম্বন 
করিতে হুইল ।--ইউরোপে স্বাধীনতা! 

আছে, দরিদ্রতানিবন্ধন শিশুহত্যা সেই 

জন্য, ইউরোপেই অধিক হইয়া থাকে! 
ভারতবামীরা ভিক্ষুকের জাতি--বাঙ্গা- 

লীর! ভিক্ষুকের জাতি। দরিদ্রতা জন্য 

এ দেশে শিশুহত্যা প্রায়ই করিতে হয়, 

না। যাহার! বংশানুক্রমে ভিক্ষা করিয়। || 
জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের দরি- 

দ্রতা-কেশ ভোগ করিতে হয় না। দরি-, 

দ্রতা কাহাকে বলে হয়ত তাহারা তাহাই 

জানে ন1?) তবে দরিদ্রতানিবন্ধন শিশু" 

বঃশানুক্রমে দাসত্ব করিয়া! আসিতেছে | 

সম্তানদিগকে দাসতে বন্ধ করিতে তাহা ৃ 

দের ভয় বেন হইবে 1-আমেরিকার রা 

নহে। কিন্ত ইউোপের খনটাবিশ 0 



শতাব্ীরসাফগণ জমীদারের উৎপীড়নে | স্ব 

উৎপীড়িত হইয়া সম্তানোৎপাদনের মহা- 
াপ হৃদয়গ্গম করিতে পারিয়াছিল। ১৭৫৮ 

খুঃ অবে ফান্সের এক প্রদেশের এক 

অত্যাচারী জমীদারের জমীদারী শুদ্ধ সমস্ত 

প্রজ! গ্রতিজ্ঞ। করিয়াছিল, তাহারা কোন 

মতেই বিবাহ করিবে না, বিবাহ করি- 

লেই সন্তান হইবে; পাঁছে সন্তানেরাও 

আবার অভ্যাঁচারীর অত্যাচারে ক্লেশ 

পাঁয় এই ভয়ই তাহাদিগকে বিবাহ-.পাপ 

হইতে "নিবৃত্ত রাখিয়াছিল | ক্রমাগত 

৯.বংসরের মধ্যে এক জনও বিবাহ কর! 

দূরে থাকুক বিবাহের ইচ্ছাও প্রকাশ 
করে নাই। যুবক যুবতীরা! বরং উপায়া- 
স্তরে আপনার্দিগের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করিত 

তথাপি কোন মতেই পরম্পর সংসর্গ 

করিত না| ক্রমেই সে প্রদেশে গ্রজার 
অভাব “হইতে লাগিল। আমেরিকার 

ন্যায় সেখানে দাস ক্রয় করিবার সুবিধা 

ছিল না । কাজেই জমীদীরকে জমাদারী 
বিক্রয় করিয়! পলায়ন করিতে হইল। 

যিনি নৃতন জমীদার হইলেন, তীহার 
অত্যাচার রহিল না। প্রজাদের অবস্থা 

ক্রমে উন্নত হইল। তবে তাহারা বিবাহ 
করিল। ভমীদারেরও উন্নতি হুইল । 

কিন্ত এরূপ গ্রতিজ্ঞা, এরূপ অধ্যবসায় 

সর্বদা] কে দ্রেখিতে পায়? ইউদ্বোপে, 

| দেখিলাম বলিয়। ভারতে কি এই রূপ 
শ্ দেখিতে পাইব 1 গিংহ মধ্যে দেখিলাম 

| বলিয়৷ ,কি শৃগালমধ্যেও এই রূপ 

দেখিতে আঁশা করির র ?--অহো.! বিড়- 

পপ পপ পপ 

না | দরিদ্রতানিবন্ধন শিশুহত্া | ূ 
অসভাদেশে হইতে পারে ন1।. অসভ্য 

দেশে দরিদ্র নাই। সেখানে সকলেই] 
সমান। সেখানে অভাব. অন্ন। যাহ] 

অভাব আছে. তাহ1 সকলেরই আছে, 
সে অভাবের জন তাহারা কোন ক্লেশ 
ভোগ করে না। বনের ফল মূল, মৃণয়।- | 

লন্ধ মুগ মহিষ তাহাদের উদর তৃপ্তি |. 
করে বৃক্ষের বলকল তাহাদের রাঁজ- 

পরিচ্ছদ, পর্বতের গুহ তাহাদিগের অ্টরা- |. 
লিকা; তবে তাহারা দরিদ্র কিমে? 

তাহারা দরিত্র নয়, সেই জন্য সন্তান 
হইলে তাহারা নই করে না, সন্তান, ] 

প্রতিপালনের তাহাদের ভয় নাই। |] 
তাঁহারা নিজে ছুঃখ ভোগ করে না 

তাহাদের সন্তানেরাও কোন রূপ ছুখ |. 
ভোগ করিবে না; তবে কেন তাহারা | 

স্নেহের বস্্রকে বিন করিবে ?-তবে- ] 

ইত্ত দেখিতেছি সত্য হইতে অসভ্য ভাল, ) 

ভাল হইতে মদ ভাল।_কিন্ত সে] 
দোষ কার? সেওত অমাজের। সমাজ || 

যেমন ক্রমে আমাদিগকে সভ্য করিতে- |. 
ছেন, সেই রূপ অসভ্যাবস্থাপ্ধ আমাদের | 

অবস্থা যেমন সমান ছিল। এখনও. | 
কেন কতকটাও দেইরূপ রাখুন | 

না। সমাজ তাহা রাখিতেছেন না, আম- || 

রাও বলিতেছি-দোষ সয়াজের, সমাজই || 
সকল দৌষের ভাগী। পর 
আমরা কি সাধে বলিতেছি সভ্য হইতে |. 
অগ্রভ্য ভাল।-_সত্য অপেক্ষা অসভ্য অধিক || 
সভ্য ?-_-সভোর কাজ দেখিয়া আমরা. | 

৬9 



উ্ধ ্্  | চি 
। 

পা” জাপা 8 রক 8৪৮ ক ৮৮০7৮৩৪ ৮৮৪ ]« 8৪. . দি ১ +. বি 7 রঃ ও 

| ন্যকে অসভ্য অপেক্ষা অধিক অসভা ধরন 

| 0 বলিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা অসভা- 

| দিগকে অশ্র্ধা করিতে পারি । আপনারা 

| বলিয়া গর্বব করিতে পারি, আপনা- 

[দের স্থথের নীম! নাই বলিয়া চারিদিকে ] 

[চাক বাঁজাইতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক 

আমরা কি? বাস্তবিক আমাদের কার্ধ 

| কিন্পপ1-_মুক্তক্ঠে স্বীকার করিতে 

[হইবে আমরা অসভ্য হইতেও অধিক 

| অসভ্য, আমাদের কাঁজ দেখিয়া অপত্যে- 

| রাও ভীত হয়, লজ্জিত হয়। আমরা 

দরিদ্র বলিয়া! আমাদিগকে আপনাদের 

পুত্র কন্যা বিনষ্ট করিতে হইতেছে । 

অনভ্যের তাহা করে না। আমরা সভ্য 

বলিয়া! আমাদের অপরিণয়-জাত শিশু- 

দিগকে আমর। রাক্ষসের ন্যায় বিনষ্ট 

করিতেছি। আমাদের শিশুগণ প্রকৃত 

প্রণয়'জাত হইয়াও যদ্দি তাঁহারা পরিণয়- 

জাঁত না হয় তাহা! হইলেই তাঁহারা কমি- 

বৎ পরিত্যজ্য । তাহারা সমাজের 

হীনতম। তাহারা আমাদের সকল 

অনিষ্টের কারণ। সুতরাং তাহাদিগকে 

যেকোন প্রকারেই হউক আমরা দূর দূরী- 

|| ভূত করিব। তাহাদের সহিত যে আমা- 

দের কোনরূপ সম্পর্ক আছে, ইহ! আমরা 

কোন মতে স্বীকার কাব না। স্বীকার 

কর! দূরে থাকুক যাহাতে কেহ কোন মতে 

জানিতে--সন্দেহ করিতে ন। পারে আমরা 

প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিব। আমাদের 

( অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্যে--লোকনিম্নার | 

হাত হইতে আমাদিগকে বাচাইবার'জন্যে_.. 

এইর্বপ করিতে হয়, কিন্ত অনভযদিগকে ] 

এ মহাঁপাঁপে নিমগ্ন হইতে হয় ন!। সেই- ) 

জন্যেই বলিতেছি, আমরা সভ্য হইয়াও 

অস্ভ্য অপেক্ষা অধিক অসভ্য ৮-এ 

দৌষ কাহার ?--সমাজের অপধর্মের | 

গরিণয়-জাত না হইলেই সেই সন্তানকে 

হেয় বলিয়। কে স্থির করিল ?-সমাজের 

অপধর্মন। প্রণয় হইলে পরিণয় হইল 

না, এ কথা আমাদিগকে কে শ্রিখাইল? 

সমাজের অপধন্ম। বিবাহ না করিয়াঁ_ | 

একটা চির-বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়1-- 

নিতান্ত আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয় গরিতৃপ্তি 

করিলে মহা গাঁপ হয়--এ বিজ্ঞত! আমা- 

দিগকে কে বলিয়া দিল?--সমাঁজের 

অপধর্্ম। সমাঁভ সেই অপধর্মাকে পুজা, 

করিতে লাগিল । সামাজিক নিয়ম সকলও 

সেই অপধর্ম্ের পাঠান্তর মাত্র হইল।”- 

সমাজের অপধর্মই সকল অনিষ্টের মূল। 

অপধর্ম এই শিশুহস্ত্যা) জ্রণহত্যাকে 

নমাজে আনিল। তাহার সহচর রাজনিয়ম 

সেই হত্যাকাণ্ডের আর কিছুই 

করিতে না পারিয়া' অপরাধীদিগের শাস-; 
নের জন্যে নানা প্রকার কঠোর দণ্ডবিধির | 

সৃষ্টি 'করিল;. অপরাধীর জীবনও দণ্ড 

বিধির অধীন হইল--পাপের অপেক্ষা রঃ 

গ্রায়শ্চিতত অধিক নষ্ট নর হইল। কিন্ত; 

হি পি রাজ্যে: আদনাদিগঞ ৰ ধু. ্  

্ বার জন্যে আমরা: সেই, সন্তানের শ্রা। 

বিনষ্ট করিব) কিন্তু কোন মতেই তাহাকে |. 
আপনার বলিয়া স্বীকার করিতে, পারিব: ্  ূ 

ন1।_-আমরা সত্য ব্লিয়াই 'আমা [দিগকে ] 



রি |. ই ৮ ). 

| | | [ই হইলে কি হয়, 
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£ স্বেহময়ী জননী. আপনার . গর্ভজাত 

ৃ পরের উৎপীড়ন ভয়ে বিনষ্ট করিতে 

সাহস. করিল) প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম 

| আত্মজকে নষ্ট করিতে পাঁরিল; দণ্ডবিধি 
| তাহাকে কি ভয় দেখাষ্টবে? মাতা সম্তানের 

মঙ্গলের জন্যে আপনার প্রাণ অনায়াসে 
বিসর্জন করিতে পারেন, সেই মাতা 

যখন পাষণ্ড সমাজের পাঁষগুঁতম নিয়মের 

ভয়ে আপনার হৃদয়ের ছার, নয়নের 

তারাকে শ্বহ্তে উৎপাঁটিত করিতে সাহস 

করিল, তখন দওবিধি তাঁহাকে কি ছার 

জীবনের ভয় দেখাইবে? এই জন্যেই 
কঠোরতম দণ্ডবিধিও এ মহাপাপ সমাজ 

হইতে কখনও তিরোহিত করিতে পারে 

নাই, কোন কালে পারিবে না। যাহারা 

কেবল দগুবিধির উপর নির্ভর করিয়| 
সামাজিক পাপের নিবারণ চেষ্টা করেন, 

তাহারা অতিনির্ধোধ। তাহারা এক 

অনিষ্ট নিবারণ করিতে গিয়া সহস্, সহস, 
নুঙ্চন অনিষ্টের হুত্রপাঁত করেন। আমরা 

কি বলিতে পারি ?--এদিকে আপাতত: 

এই কথ! গুলি বলিয়াই আমাদিগকে 

অন্য দিকে যাইতে হইতেছে। আমা 
|| দিগকে দেখিতে হইতেছে, শিশুহত্যা, 

| শিশুল্যাগ-_জ্রণ হত্যা সমাজে কতদ্দিন 

ৃ হইতে চলিয়া আসিতেছে, কোন্ দেশে 

আগহতযা। শিশুহত্যা নিবারণের উপায় ? 
কত কউ ডর জড বি ড৩০৩৬৩। সপ চির কএক৬০৩ 

আছ . (রাগের, মল. নট না 

“ধ করিল যতই, কেন কঠিন ্ষধ প্রয়োগ; 

সক না রোগ নিরূ্ঘ, হবে না।-ঘে ;. 

0] শিশুকে, লজ্জা ভয়ে, নিন ভয়ে, আত্মীয় 

তাহাদিগকে সমাজের কণ্টক বই আর, 

৫8৫1 যু 
শিপন টি 

কোন্ ধর্মের সময় এই. মহাপাপের বেগ ] 
কখন কিরপ। :.. 

বেগ বাঁড়িতেছে।--আমরা নব্য সমাজের | 

বিষয়েই এইকথ| বলিলাম, আধুনিক | 
সমাজের বিষয়েই এই কথ! বলিলাম: 
আমরা দেখিতেছি, মনু সময়ে ভারতে 

মঙ্গর সময়ে | এ পাঁপের প্রভাৰ ছিলন]। 

এ মহাপাঁপ করিবার কাহারও প্রয়োজন : 
ছিলন|। দরিদ্রতা নিবন্ধন শিশু হত্যাঁত 

তখন কোন মতেই হইতে পারিতনা। 

তখন লোকের অভাব ছিলন1] বলিলেই 
হয়। অন্য কারণেও শিশুহত্য! তখন 

কেন হইবে? যুন্থুর সময়ে বিবাহের যেরূপ, 

ব্যবস্থা ছিল তাহাতে কাহাকেও গুপ্ত, 

প্রণয় করিতে হইতন1। মন্থুর জময়ে 

যে দ্বাদশ গ্রকার পুত্র সমাঙ্গ মধ্যে পরি- 
,গণিত হইত, তাহাতে কাহাকেই জারজ 
বলিয়! ঘৃণিত হইতে হইতনা, তবে কেন 

জননী সন্তান হত্যা করিবেন ?_-কেনই 

ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ. ষে. রাজ 

| যত সভ্য হইতেছে এরই মহা পাপের তই | 

বেগ বাঁড়িতেছে--সকল পাপেরই ক্রমে 

বা ভ্রণহত্যা করিতে যাইবেন? মন্কু যে.| 
বিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন, 

সমাজে, জ্রণ হত্যা, শিশু হত্য। 

মনু ভ্রণহত্যার কোন রূপ শাসন করি! 

যান নাই ।-_-জ্বণহত্য? বলিতে আমরা 
ইচ্ছাপূর্ব্বক গর্ভনষ্ট করাকেই মনে করি-.| 
তেছি। পাঠক গণও তাহাই বুবিবেন।. | 

হিস র্ভমবিজ্ঞাতনেতদেব বরতঞ্ধরে« |. 
১ 

পপ সপ কাপ ৭ উর 

তাহাতে 

কোন ]. 

মতেই হইতে পারিত না; সেই কারণেই 

| 



| বিধিয় কোন প্রয়োজনই নাই। 

| বিকও মন্থু। পর আর কোন সমাজ- 

রাজনাবৈশ্যো 

নিয়ম 

স্ত্রী পুরুষ কি নপুংসক এ তজ্রেপে অবি- 
জ্ঞাত ব্রাহ্মণ জণ এবং যাগপ্রবৃত্ত ক্ষত্রিয় 

কিম্বা বৈশ্য রজন্বল! ত্রাঙ্মণী এই সক্ক- 

লের হতার ভ্ণহত্বার প্রায়শ্চিত্ত, 

চেজানামাত্রেয়ীমেব 

| করিবে | অনাত্রেয়ী বধে উপপাঁতক এবং 

 সাগ্নিক ব্রাঙ্মণের অনাত্রেযী অর্থাৎ খতুন্নাত! 

 জীবধে ব্রন্ধহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবে | 
মন্ছু ১১।৮৮1।--এখনকার ন্যায় ভূণ হত্যা, 

[কিম্বা শিশুহত্যা যদি মন্নুর অভিপ্রেত 

1 হইত তাহা হইলে মনু অবশ্য প্রকাশ 
করির| সে বিষয়ের বিদ্বি নির্দেশ করিতে 

॥ পারিন্েন। বাস্তবিকও মন্তুর সময়ে সেরূপ 

বিধির কিছুমাত্র গ্রয়োজন ছিল না। মুসলমান 

ধর্ম-প্রচারক মহাত্মা মহম্মদ গুপ্ত গ্রণয়- 
জাত সন্তানের কিন্বা গর্ভের নাশের কোঁন 

রূপ দণ্ড বিধিবদ্ধ করিয়া যঁণ নাই।- 

তিনি যেরূপ বিজ্ঞতাহকারে ধর্মের শু 

সকল রচনা! করিয়াছেন তাহাতে এরূপ 

বাস্ত- 

[ সংস্কারকই এরূপ বিজ্ঞতাসহকারে আপনার 

[আর দেখিতে গ 

0 বে এবিষয়ে মহম্মদের নন নহেন তাহা 
| আমাদিগকে অবশাই 

মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। 

এরগ উদার 'সমাজ-সংস্কারকও আমর! 

[াইনা। তবে চৈতন্য 

বলিতে হুববে। 

| মহম্মদ বিবাহের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া- 
॥ ছেন, তাহাতে জারজ সন্তান বলিয়া 

দমাজে টা দিক হইতে পারেন না | 

পরিণয় না করিয়া প্রণয় হইকে:৪ ৯ মাজে ] 

কোন রমনীই পাপিষ্া বলিয়া হেয় হয়েন ূ  

না। 'তবে কেন শিশুহত্যা ভূ তততা] ৃ  

সমাঁজে স্তান পাইবে । মহম্মদ যাহ! 

ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাহা ভাল বলিয়া 

বিধিবর্ধ করিয়। গিয়াছেন,। মুসলমান, 

সমাজে সে নিয়ম এখনও অনেক উপকার. 

করিতেছে । তবে মহম্মদের অভিগ্রীয়, 

লিদ্ব হইতেছে কি ন। তাহা মুসলমীনে- 

রাই বলিতে পাঁরেন। সত, পরদাঁর 

গমনের শান্তি মহধ্ম্দ অতি কঠোর করিয়া 

গিয়াছেন, কিন্তু তথাপি যদি অপরাধীরা 

আন্তরিক অনুতাঁপ করে তাঁহা হইলে সে 

অপরাধের মাজ্জনা আছে ।--মতম্মদ 

বিবাঁহের যেবপ উদাঁর নিয়ম প্রচলিত 

করিয়াছেন তাহাতে পরদারগমনের 

কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি যদি 

কেহ সে পাঁপে প্রবৃত্ত হয় তবে তাঁহার 

কঠিন দণ বাবস্থা করিতে মহম্মদের 

অবশাই অধিকার ছিল । 
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ৃ ৩ ছা হিরা 101 (0০৫ 18 

13৮৩৪ [0হা। 0221) 1), 

মহমদ পরদারগমনের এই কঠোর 
দড বিধিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 

অপরিণয়-জাত শিশু কিনব! গর্ভ নষ্ট করিলে 

অপরাঁধের কোনরূপ দই বিধান করেন 

নাই। নিশ্চয়ই শিশুহত্য| বা ভথ হত্যার 
[| সম্ভাবনা ছিল না, নতুবা তাহার মত 

৷ দূরদর্শী হাস্থাপকের এবিযয়ে ভ্রম হইতে 
পারেন ।--আরও দেখিতে হইবে, মহ- 

| শেষ সময়ে আরবীয়ের৷ অপেক্ষাকৃত 

। অসভ্য ছিল; সে সময়ে গুপ্তগ্রণয় জন্য 

 শিশুহস্যা, 

কোন প্রকার ব্যবস্থার গ্রয়োঙ্গন ছিলন!। 

৷ সনাঁজের অবস্থা নিবন্ধন বর্তমানে কোন 

প্রয়োজন রহিল না) মহম্মদ যেরূপ ব্যবস্থা 

করিয়া দিলেন তাহাতে ভবিষ্যতেও 
“কামরূপ প্রয়োজন রহিল না, স্ুতত্নাং 

৷ মহম্মদ কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। 

দুঃখের অবস্থায় আরবীয়েরাও শিশু- 

| হত্যা করিত । নতুবা! কোরণে নিয়- 

|| লিখিত উপদেশ কেন থাকিবে? 
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[ছা 

৫৪৭ 
৪ জার ক৩০০৬ জর ০০টি 
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যে ছুই কারণে শিশুহত্যার সম্ভাবনা 

মহন্সরর সে ছুই প্রকার  শিশুহত্যারই 
প্রতিবাদ করিয়াছেন । তাহার দোষ 

দেখাইর! দিয়াছেন, শিষাদ্িগকে সে অপ- || 
রাধ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়া-: 

ছেন। গুপ্ত প্রণস্থের পিশু-হ্্যা ত্র" 
হত্যার, বিষয়ে কোন কণা লি র প্রো, 

ক ক্রম একি ৩, ৮ 



| জন দেখেন নাই? কিছু বলেন নাই। 

টচৈতনা-গ্রচলিত ধর্মে যে এ সকল 

 মহাপাপের কোন প্রকার গ্রয়োজন নাই) 

সকলেই বিদ্িত আছেন; আমর! সে 

বিষয়ে অধিক কথ! বলিব ন11--আমর! 

 চৈতন্দেব-প্রচারিত পবিত্রতর ধর্দের 

| কথা বলিতেছি। এখনকার অপবিভ্র 

তেকধারী বৈষ্ণব দিগের অধন্মময় অপ- 

বিত্র অপধর্ম্ের কথা বলিতেছি ন|। 

রাজপুত ও শিকদ্দিগের ভিতর কনা।- 

হত্যা কত দিন হইতে চলিয়। আদি- 

তেছে তাহ।স্থির করিয়া কেহই বলিতে 

পারেন নাই। তবে যেএ প্রথা প্রাচীন 

নহে তাহা! এক প্রকার স্থির করিয়া 

বলিতে পারা যায়। মনুর সময়ে এরূপ 
| নিষ্ট'র প্রথা ছিল নাস্থির। ক্রমেই ধত 

বিবাহের নিয়ম সকল কঠিন হইয়াছে, 
কন্যার বিবাহের পণ যেমন ক্রমে ক্রমে 

বাড়ি়াছে, রাঙ্পুতদিগের কন্য। 'হতা 

রোগও সেই মঙ্ষে সঙ্গে বাড়িয়াছে। অনু- 

| সন্ধানে স্থির হইয়াছে, কন্যাবিবাহে অতি- 
| রিক্ত পণ দিতে হয়-তাহা না হইলে 

|| মমান ঘরে উপযুক্ত পাত্র মিলে না, এই 
|| জন্যই রাজপুতেরা কন্যা হত্যা করি 

থাকে। পঞ্জাবের শিকদিগের সম্প,দধয়বিশে- 

যেরও এই রূপ।--শিকদিগের মধ্যে বেদী 

সশ্্রপ্ণায়ের ভিতর কন্যাহত্যা গ্রচলিত 

ছিলপ। প্রবাদ, নানকের পৌল্র ধরম টাদ 
| বেদী কন্যার বিবাহে কোন কাঁরণ বশত: 
| অবমানিত হইয়া! এই শাপ দিয়াছিলেন, 

নিকারারা নরক
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| য়ে তাহার বংশে যেন কন্য। .মস্তান, 

জীবিত না থাঁকে। তাহার পুত্রেঞ্প ভীত 
হওয়াতে ধরম চাদ বলেন যে যদি তীহার 

বংশীয়েরা বরাবর ধর্মপথে থাকে) তাহা 

হইলে: বংশে কন্যা স্তান জন্মিবে না | 
প্রবাদ যাহাই হউক, রাঁজপুতদিগের ন্যায় 

বেদী . গ্রিকদিগেরও কন্যাহত্যা বিষয়ে 

অহঙ্কার ও অতিরিক্ত যৌতুক দ্ানই এই 
পাপের মূল কারণ। 

রাজপুতদিগেরও কন্যাহত্য। সম্বন্ধে 

নান! প্রকার প্রবাদ আছে, সে বিষয়ের 

বিশেষ উল্লেখ এ প্রবন্তাবে করিব না __ 

রাঁজপুতদিগের কন্া।-হত্যা বহুকাল হইতে 

চলিয়া আসিয়াছে, এ পাপের কারণ 

বৃথাতিমান এবং দরিদ্রতা। বাদশাহ 

জীহানীর এই পাপ নিবারণের জন্যে একটা 

আইন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুর্ে 

কোন বাদদশাহকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ 

করিতে দেখা যায় না। কিন্তু জীহাগী- 

রের আইনে' কোন ফল দর্শে নাঁই। 

কেবল আইনে কি ফল দর্শিতে পারে? 

জহাগীরের প্রায় "এক শত বৎসর ৰ 

পরে জয়পুরের রাঁজা মহারাজ জয়- 

সিংহ এই মহাপাপ নিবারণের জন 

বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন) তিনি স্থির 

করিয়াছিলেন যে) কন্যার বিবাহের, সময়ে 

অতিরিক্ত যৌতুক দিতে হয়; সকলের ; 

সে শক্তি থাকে না, সেই কারণেই .এই . 
মহাপাগের এত প্রশ্রয়। জয়সিংহ 
্বরাজ্যযধ্যে অতিরিক্ত যৌতুকনান* [1 

গ্রথা নিবারণের অনেক চেষ্টা করিয়া | 

ছিলেন কিন্তু তিনিও সফল প্রযত্ব হইতে 
চাপ পরপপসপস্প জি 



ৃ পারেন নৃই। জয়সিংহের পরে আর 

ফোন হিন্দু রাজাকে এদিকে দুষ্টিক্ষেপ 

করিতে দেখ] যাঁয় না । 

অনস্তর ১৭৮৯ থু অব নবরাজ ইংরাজ 

দিগের এবিষয়ে যত্ব দেখিতে পাওয়! 

যায়। মহাত্মা লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসন 

কালেই এই মহাঁপাঁপ নিবাঁরণের প্রথম 
চেষ্টা হয়। মহাত্মা জোনাথান. ডন্কান্ 
এই পাপ নিবারণের প্রথম উদ্যোগী। তিনি 

ৰ সমীপস্থ স্থানের 
০ € 79 

| 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এক 

জন সিবিল!সার্বণ্ট ছিলেন। ডনকাণ, 

সাহেব ১৭৮৯ সালে বারাণসীর রেসিডেণ্ট। 

ই সময়েই তিনি বারাণনী গ্রদেশের 
রাঙ্কুমার-নামধারী 

৷ রাজপুতদিগের কন্যা হত্যার বিষয় প্রথম 
জানিতে পারেন। 

জন সোঁর আদিয়াটিক সোসাইটীতে এই 

পপ ০৯ পপ ৯৭ 

৯৭৯৪ থু: অরে সর 

বিষয়ে 'একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন।- 

রাজকুমারদিগের কন্য। হশ্তা। নিবারণের 

জন্য মহাত্মা ডন্কাঁন্ 'অনেক উপায় 

স্থির করিয়াছিলেন । হ্রিনি রাঁঙকুমারদিগের 

নিকট হইতে এরূপ একরার নাঁম। গ্রহণ 

করিয়াছিলেন যে তাহার! প্রাণপণে কন্যা 

হত্যা নিংরণের চেষ্টা করিবে |-যে 

'ব্যক্তি একটী কন্যাকে জীবিত রাখিয়া 

| তাহার ভরণ পোষণ করিবেন ভিনি 

[যথেষ্ট পুরস্কার পাইবেন, এইরূপ প্রব্ব 

মহাত্মা ডন্কান গবর্ণর ভ্েনেরলের নিকট 

করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বড় লার্টেরও 

|| এ বিষয়ে অমত ছিল না, কিন্তু বিগাতের 

| মহাপ্রভুর! রি লাটের এ প্রস্তাবে সম্মত 

হইলেনন]। কাজেই ডন্কানের « প্রস্তাব 

গৃহীত হইল ন|। এদিকে রাজকুমারপ্দিগের 
একরারনামাও কেবল নামমাত্রাবশিষ্ট 

হইল এবং'আপাতত: মহাত্মা ডন্কানের 
চেষ্ট। বিফল হইল। | ৰ 
 ভন্কান, বঙ্গদেশে বিল্প্রযত্ত হইলেন || 
বটে কিন্তু তাহার চেষ্টা এই সঙ্গে সঙ্গেই 
শেষ হইল না। কিছু দিন পরেই তিনি 

বহ্থের গবর্ণর হইলেন এই পদে থাঁকিয়] 
তিনি বরোদ! প্রভৃতি স্থানের কন্যাহত্য1 | 

নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
বরোদার ছুইজন রেসিডেণ্ট ওয়াকর ও. 

কার্ণাক, তবাহাঁর বিশেষ সাহায্য করিয়া" 

ছিলেন । ১৮১১ খঃঅবে কণ্যাহত্যা 

অপরাধে নয়ানগরের রাজার ৫০০০ টাকা 

জরিমানা! হইল । এই মহাপাপ নিবা- 

রণের চেষ্টাও যথেষ্ট হইল, কিন্তু আশা- 
মুবূপ ফল, হইল না। অপরাধ গবর্ণ. 
য়েন্টের-_-তত্বাবধানের শিথিলতাই সেই 
অপরাধের মূল। রাঁজপুতানার কণ্যাহত্যা 
বিষয় ১৮২১ সালে মহাত্মা সার জন মাল, | 

কলম, প্রথমে গবর্ণমেপ্টকে, জানান । | 
তাহার ১৫ রৎসর পরে উহল.কিনলন. 

সাহেব এই মহাপাপ নিবারণের বিশেষ ; 
চেষ্টা ঝরেন। ইহীরই সময়ে এই বিষয়ে 
প্রথম মাইন হয়।--কণ্যা বিবাহে অতি 
রিক্ত পণ দিতে হয় বলিয়াই রাজপুতেরা 
কন্যাহত্যা করিয়। থাকে সে বিষয়ে আর. 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রাজপুতের! ৰ 

অনেক সময়ে স্বমুখেই তাহা বান্ত করি- 
13008) (918 || যাছে নি 0121 
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এই সময় হইতেই কন্যাহত্যা নিবা- 
রণের প্রকৃত চেষ্টা আর্ত হইল॥ এ 

দিকে রাজপুতানায় মহাত্মা উইল্ কিনন 
ও দিকে আজিম গড়ে মহাত্মা তমাসন 

ও মণ্টোগমারী, মইন. পুরীতে অনউইন, 
আগরায় গবিনদ অমৃত সহরে মহাত্ম! 

জন্ লরেন্স, ক্রমে ক্রমে সকলেই কন্যা- 
| হতা। নিবারণের জন্যে সমরে অবতরণ 

করিলেন। ফলও যাহা হুইল তাহ 

অপ্রকাশ নাই। এই মহাপাপ যে 

প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে তাহাঁও সকলে 
[ জানেন। কারণ নষ্ট হইলেই কাধ্য নষ্ট 

হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? রাজপুত্র 

গণ যে যে কারণে কন্যাহত্যা করিয়] 

আমিতেছিল সে দে কারণ ক্রমে ক্রমে 

তিরোহিত হইয়াছে? তাহাদের সেই গুরু- 
ক্রমে তিরোভাব' তর মহাপাপেরও 

[| হইয়। আসিতেছে ।-কিন্ত যে মহাপাপের 
] এখনও সকল কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, 

বরং সমাজের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যে 
মহাপাপের পাপমুল সফলের অন্যায় বৃদ্ধি 
হইতেছে, সে জ্রণহত্যা ও শিশুহত্যার 

: নিবারণের কি উপায় হুইত্বেছে? কোন্ 

দেশেই বা কবে কি-উপায় হইয়াছিল? 
ইতিহান বলিতেছেন, ৃষ্টধর্্ম প্রচারের 

0 পুর্বে শিগুহত্যা-অপরাধের দণ্ড প্রার 

এ 

] অনেক দেশেই ছিল না। ভারতে ছিল 

আধ্যদরশন 1 

তাহার! যে একেথাজে 

অপরাধ অপেক্ষা 

জাতি বেশ বুঝিতে পারিতেন; 

চৈত্র ১২৮২। 
৯৯৯০৮ ক শক লিক রত 

ন' তাহা আমরা খাইয়া, ভারতে 

সে দণ্ডের প্রয়োজন ছিল নাঁ ূ গ্রীস 

রোম, যিভ্দা কোন দেশেই শিশুহত্যার 

রও ছিল না। অপরাধের অসভাঁব ছিল | 

না, কিন্ত দণ্ডের কোন প্রকার ব্যবস্থা ৃ 

ছিল.না| বোধ হর প্রাচীন বাবস্থাধিৎ || 

গণ ৪ দণ্ড যতই কেন কঠোর | 

হউক না, অপরাধের কারণ নষ্ট না করিলে & 

এ পরাঁধের কখনই তিরোভাব হইবে না। ূ 

ভুল বুঝিয়াছ্িলেন | 

তাহ। আমাদের বোধ হুর না। শিশুহত্যা ৃ 

ভণ-হত্যা যে সমাজের সকল প্রকার 

অধিকতর ভয়ানক 

তাহাও প্রাচীন গ্রীক, রোমান, ও যিহুদী 

নতুবা 

তাহাদের আমলে শিশুহতা। প্রথার 

পরিবর্তে শিশুত্যাগের প্রথা এত সাধারণ | 

হইল কেন? “শিশুহত্য। করিলে.তাহার | 
আর বাচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। [| 

আপনাদের পাপ গোপন হুইল বটে কিন্ত 
প্রিয়তম সন্তানধনের শেষ হই গেল। ] 
যদি সেই সদ্যজাত শিশুকে হত | 

না করিয়া তাঁহাকে অলক্ষিত ভাবে কোন | 

প্রকাশ্য 'স্থানে-রাস্তার ধারে, হাটে, | 
বাজারে, সরাইয়ে, ক্সানের ঘাটে, তে-. | 

মাতা পথে, সনু্দ তীরে, কৃপ প্রান্তে 

কিন্বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে 
ফেলিয়া রাখি তাহা হইলে হয়ত 

কোস সদয়হদয় লোক করুণা-প্রেরিত ৰ 

হইয়৷ আমার সেই হৃদয়ের পুত্তলীকে & 
তুলিয়া লইয়া যাইতে পারেন? বাছার : 

তাজ 



শশা 

' চৈত্র ১২৮২। 

| আমার হত ঠ জীবন নিত হইতে পারে । | 

'জাছু হয়ত ভবিষ্যতে স্থুখে জীবন যাপন 
করিতে গারিবে, আমি জননী হইয়! 

পেটের ছেলের যাহ! না করিতে পারি- 
| লাম অন্যে হয়ত তাহা করিতে পারিবে, 

| তবে আমি প্রিক্তম সন্তানকে কেন নষ্ট 

করিব? সসন্তাঁন গর্ভই বা কেন নষ্ট 

[ করিব?” প্রাচীন গ্রীস ও রোমের অনেক 

] হতভাগিনী জননীর মনে এইরূপ চিন্তার 
উদ্দয় হইযাছিল, অনেক জননীই এই 

চিন্তার অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন। 

আথেন.সের সাইনোসারজেস্ (05709 

8৪) এবং রোমের কলম ন1 লাঁকৃটেরিয়! 

(0010101)9, 1)062712) এই সকল হতভা- 

গিনী জননীর যে কত উপকার করিয়াছিল 

তাহা ইতিহাস বলিয়! দিতেছেন। কিন্তু 
প্রাচীন প্রীন ও রোম যাহা করিয়াছিলেন 

অনন্য প্রাচীন জাতি তাহা সে পরিমাণে 

করিতে পারেন নাই | যিহুদা সে বিষয়ে 

অনেক দোষের ভাগী। 

|| খষ্টধর্শের বহুল গ্রচারের পর ভূণ হত্যা- 
শিশুহত্যা, এবং শিশু ত্যাগ নিবারণের 

অনেক ব্যবস্থা হইতে লাগিল ৭ রোমের | 

[ প্রথম খৃষ্টান সম, [টদিগের সময়ে শিশু- 

|. ত্যাগের কোন দণ্ড ব্যবস্থাপিত হয় নাই। 

কিন্তু এই পাপের নিরারণের অনেক 

উপায় বিহিত হইয়াছিল। পরিত্যক্ত 

| শিশুদিগের রক্ষণ ও ভরণ পোয়ুণের, 
|| অনেক ' সরকারী উপ্ধায় হইয়াছিল। 
| কিন্তু এই মহাপাঁপের কারণ নকল পূর্বের 

| নয়ই শ্রবল রহিল, কাজেই কাধের 

ভ্রণহত্য। ,ধনশুহভা নিবারণের উপায় ? ৫৫১ 
জার৯ 8886৫৮৩০৭৪৬ ৪ ও ক উড ক ১৪৮৬৬ ৮ কউ চক করার জর রড হজ ও ডক তক কক ওক ৩৬ ও বক ভ্ ডতজতরড তখাচ 

বেগও সমান টি চিন 

হইল। এই মহাপাপ নিবারণের তীহারা 

উপায়াস্তর দেখিতে পাইলেন না । শিশু - 

ত্যাগ করিলে শিশুহত্যার দণভোগ 

করিতে হইবে এই শাসন তাহাদের মস্তিষ্ক 

হইনে নির্গত হইল|__সমাঁজের সর্ধনাশ 
হইল, লঘুতর পাপ নিবারণ করিতে 

গিয়া গুরুতর মহাপাপের হুত্রপাত হইল রং 

শিশুহত্যা করিলেও প্রাণদণ্ড, জীবিত ' 

শিশুর জীবন আশা করিয়। তাহাকে পরি- 

ত্যাগ করিলেও জীবনদণ্ ; 

সন্তানকে নষ্ট মা করিবে কেন? জীবিত 

পরি ৃ 

শিশুর সংখ্যা হস না হইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি 

পাইতে লাগিল | ব্যবস্থাপকদের মনে ভয় 

বাড়ার ভাগ . 

লোঁকাপবাদ, সমাজের অনাদর, অশ্রদ্ধা, 

আত্মীয় জনের উৎপীড়ন ; তবে জননী: 

সন্তানকে পৃথিবীগর্ভে পুতিয়া না! ফেলিবে ! 

কেন?--সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ না করিবে |]. 
,কৈন? পূর্বে গ্রীন ও রোমে যে পাপের বেগ 

' অনেক অল্প ছিল, থষ্টান সম.ট দিগের 
সময়ে-খংটপর্ম্বের বছল প্রচারের পর-_ 
সেই পাপের বেগ ভয়ানক প্রবল হইল। | 
পূর্বে যে সকল শিশুর পরিত্যক্ত হইয়া 

জীবনের অনেক আশ! ছিল এখন দেই | 

সকল শিগুর জীবনের আর কোন আশাই 

রহিল না।--পুর্কে থিবস ভিন্ন সমস্ত || 
ূ শ্রী, দেশেই শিশু-পরিত্যাগের প্রথা 

ছিল, পরিত্যক্ত-শিশুর রক্ষণাবেক্ষণেও 

কোন না কোন, উপায় হইত, পূর্বে 

রোমের পরিতাক্ত শিশুদিগের জীবন | 

রক্ষান্ুও, উপায় যথেষ্ট ছিল। কেবল 

] 

| 
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ইজিপত এ | সুখে বঞ্চিত; ছিল। এখন 
] খৃষ্টান সমট্দিগ্নের রাজত্বকালে শিশু- 

|| গরিত্যাগের পরিবর্তে শিশুহত্যারই প্রথা 
[| অধিক প্রচলিত হইল। ৩৩১ খঃ অবে 
[| সমাটি কনষ্টানটাইনের রাজত্বকালে 
0 শিশুত্যাগ নিবারণের জন্য প্রথম নিয়ম 

পরচারিত্ত হয়। “শিশুত্যাগ করিলে শিগু- 
হত্যার দণ্ডভাগী হইতে হইবে” এই 

নিয়ম তিনিই প্রথম প্রচলিত করেন। 

| রিস্ত যাহাঁতে এই মৃহাপাপের কারণ নষ্ট 

| হয়ঃ সেবিয়য়েও কন্ট্টানটাইনের যব 

| অল্প ছিলনা । তিনি গ্রস্তাব করিপেন, 

| যে কেহ আপন সন্তান পরিভ্যাঁগ করিবে 
|| সে আর কখনও কোন প্রকারে সে সস্তা- 
নের মুখ দেখিতে পাইবে না! সম্1ট্ যনে 

|| করিলেন এইরূপ ভয় দেখাইলে আর 

কেহ আপনার সদ্যোজাত শিশু পরিত্যাগ 

করিবেন!) কিস্তু তাহার এই. ব্যবস্থার 

পরিণাম আশানুরূপ হৃইলন1| শিশুপনি- 
ত্যাগ প্রথা সমান বেগে চলিতে লাগিল !, 

সম্1ট. পরিত্যক্ত শিশুদিগের ভরণ পোষ- 

গের ব্যবস্থা সুচার রূপে করিয়া দিলেন। 

0 ইতালী ও ঘাফিকার সর্বত্রই সরকারী 

[| কোষাগীর হইতে পরিত্যক্ত শিশুদিগের 
|| ভরণ পৌষণের ব্যয় প্রদত্ত ' হুইতে 
[| জাগিল। জণ-হত্যা, শিলুহত্যা, শিশু- 

|| বিক্রয়। নিবারণের নান! প্রকার চেষ্টা 

[| হইতে লাগিল,__অবশেয়ে সমটি ভালেন- 
[| টিনিয়ান ও . গ্রাটিয়নের সমগ্বে-চতুর্থ, 
|| শতাকীর শেষ ভাগে শিশু-পরিত্যাগ- 

অর্শ | « 

কন নষ্টান্ টাইন যাহা 

চৈত্র ১২৮২1, 

বাহন করি | 

যাছিলেন ইহার! তাহাই সম্যকরূপে গ্রচ- 
লিত করিলেন। “শিশু পরিত্যাগ করিলে 
শিশু-হত্যার অপরাধে দণ্ডিত হইতে |. 

হইবে” এই নিয়ম এত দিন ব্যবস্থাপত্রে 

ছিল, রত ইহা কাধ্যে পরিণত হইতে 

চলিল”_কাজেই যে শিশু-পরিত্যাগের 
সংখ্যা কমিয়। শিশুহত্যার সংখ্যা বুদ্ধি 

গাইল ইহা! আমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য 
হইব। প্রাচীন গ্রীন ও রোমে শিশু- 

হত্যার ভাগ অল্প ছিল তাহা কেহই অস্থী- 
কার করিতে পারিবেন না। প্রাচীন গ্রীস 
ও রোমে যে কেবল শিগুহত্যা অল্প হইত 

এরূপ নহে । পুরিত্যক্ত শিশুদ্িগের ভরণ 

পোষণের বন্দোবস্তও উত্তমরূপ ছিন--তাহ। 

ইতিহাদ সাক্ষ্য দিতেছেন। যে সকল 
পরিত্যক্ত শিশুর কেহ ভার লইতন! 
সরকার হইতে তাহাদের উপযুক্ত উপায় 

বিধান করাহই'ত।--যে থীব্ বে শিশুত্যাগ 
নিষিদ্ধ ছিল; সেই থীর সেও নিরুপায় [| 

ছুঃখী সন্তানের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত 

মরকার হইত হইত ।--কিস্তু অনেক 

স্থলেই সরকারকে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ 

করিতে হইতনা ! অনেকেই ইচ্ছাপূর্বক | 

পরিত্যক্ত শিশুগণকে লইয়!. আপনারা ' 
মানুষ করিত। তখন দাসত্ব প্রথা! প্রচ- 
লিত ছিল, পরিত্যক্ত শিশুকে যে ব্যক্তি 

[*মা্য করিবে সে তাহীরই ধাস হইবে, 
এই নিয়ঘ তখন প্রচলিত ছিল। কাঁজেই 

| একটা দাসের লোতে এক বাক্রি ইচ্ছা ; 
[নিরারণের রিশেষ জ্মাইন প্রচলিত হুইল ক অনায়াদেই পরকটা পারিতা | 
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| শিশুবৌনু গান রাযি কাজেই 
তখন প্রন্কৃত পরিত্যক্ত শিশুর সংখ্যা অপে- 
ক্ষাকৃত অনেক অল্প ছিল। এই জন্যই 
পরিত্যক্ত শিশুর আশ্রয় স্থানের তত 

অধিক প্রয়োজন ছিলনা । তথাপি 

প্রচীন গ্রীসে ও রোমে মাতৃত্যক্ত শিশু- 

! দিগের আশ্রয়ের স্থান ছিল নম! এরূপ 

বলিতে পারা যায় ন|। 

অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাবীতে পরিত্যক্ত শিশু- 

দিগের রুক্ষণের ম্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন 

হইয়াছিল তাহার আর অন্ুমাত্র সন্দেহ 
নাই। ৫২৯ খঅবে সমাটু জষ্টিনিয়ান 
বাবস্থা করিলেন “ পরিত্যক্ত শিশুরা 

| দাস নহে।+ যখন এএরূপ ব্যবস্থা] 

প্রচলিত হইল তখন যে. সাধারণে 

॥ পরিত্যক্ত শিশুদিগকে প্রতিপালন 

করিতে বিরত হইল তাহা স্থির। 

স্বার্থপর মানবজাতি স্বার্থশূন্য কার্য 

করিবে ইহা কে মনে করিতে পারে? 

সাধারণে যখন পরিত্যক্ত শিশু গ্রহণে 

বিরত হইল, তখন তাহাদিগকে কে 
0 গ্রহণ করিবে? মাতৃ-ত্যক্ত ছূর্ভাগা শিশু 
সাধারণ-পরিত্যক্ত হইল, তখন্ধ সমাজ 

|| ভিন্ন তাহাদিগকে আর কে গ্রহণ করিবে? 

-রাজাই তখন . সমাজের প্রতিনিধি, 

রাজাই সমাজ রাজা তাহাদিগকে 

'আবশ্যই গ্রহণ করিবেন। সম্রাট জঙ্টিনি- 
[| যান ন্যায়পরায়ণ অনবর্থ রাজা ছিলেন। 

| তিনি. দেই. পরিত্যক্ত শিগুদিগের 

| গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন, তাহাদিগের 

| ভরণ পোঁষণের ব্যবস্থা করিলেন, তাহী- 

এ হর ৭5000 ও ৮ জারা 

করিলেন, তাহাদের শিক্ষার তার উপযুক্ত 

লোকের হস্তে 'প্রদীন করিলেন ।--সে 

স্থান গির্া এবং মঠ। সে শিক্ষক 

পাদয়ী ও মঠধারী থুষ্টানগণ। রাঁজাদেশে 
এই সকল মঠও গির্জার ম্বতন্ত্র বৃত্তি 

নির্দিষ্ট হইল। সমাটু অষ্টিনিয়ানের 
কীর্তি বিরাজিত হইল। যে থৃষ্টধন্ম শিশু- 
ত্যাগের কঠোর দও বিধিবদ্ধ করিয়া 
শিশুহত্যার বেগ 'ঝাড়াইয়া ছিল সেই 
ৃষ্টধর্মই আবার পরিত্যক্ত শিশুর রক্ষণা- 

বেক্ষণের উপায় বিধান করিল। . এ 

ধর্দের মন্দ কে বুঝিতে পারিবে! 

সমাট্ জষ্টিনিয়ান্ ষষ্ঠ শতাধীতে পরি- 
তাক্ত অসহায় শিশুদিগের ষে আশ্রয় | 

স্থান ব্যবস্থা! করিলেন, কমে সেই রূপ 

আশ্রয় স্থানের সংখ্য বুদ্ধি হইতে লাগিল 

মঠধারী ধুষ্ট'সেবকের| 

*ংসারত্যাগী। 'অবিবাহিত, অপুত্রক ছি- 

দের খাকিবার উপযুক্ত স্থান স্থির 

এই মহী- 

পুণ্যকণ্মে ব্রতী হইলেন, ত্তাহার! সকলেই || 

শ্্্প্পরীশীপিী 

লেন; মাতৃত্যক্ত শিগুগণ তাহাদের যত্তের | 

সামগ্রী হইয়া উঠিল | ইহাদের জীবন | 
রক্ষা করা, ইহাদিগকে মানুষ করিয়া! [| 
শিক্ষিত করা, ইহাদিগকে ধর্মে দীক্ষিত || 
করা তীহাদিগের জীবনের এক গ্রধান কাজ || 
হইয়। উঠিল।-_যেমন ইউরোপের রাঁজ- | 
ধানী রোম নগরী হইতে থ্ ধর্ম চতু্দিকে- || 
বিস্তারিত হইতে লাগিল, এই অন্ুষ্ঠানও. || 

সেই সঙ্গে সন্ধে চতুর্দিকে প্রচারিত হইত 

লাগিল। ইতালী, 

সপ ৬ আকিব টিপা ১ এজ 

জন্্মাণী, ফান্স, 1 ্ 

স্পেন “ই গাল,ই ংলগ গ্র্থতি নকল, দেশে | 



| ৫৫৪.. 

প্র জজ 

শসা টিসি 
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র 

০০ পা হাজার 

ক শি ৬ ক তজও এক৪০০০৮ ৬ ৭ 

খ রর সঙ্গে সঙ্গে জে এই মহাহিত তর র্ 

ব্যাপারের শোত ধাধিত হইল। বাস্তবিক 

মঠধারী খ্ষ্ট-সেবকেরা' এই মহা ছিতের 
জন্য সমাজের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাহারা 

যর্দি সমাজের আর কোঁন উপকার ন] 

করিয়। কেবল অনাশ্রয় মাতৃহার! শিশুদি- 

দিগের জীবন রক্ষা! করিয়া, তাহাদিগকে 

মানুষ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তথাপি 

তাহার] চির কালের জন্য সমজের পুজ্য 

(হইয়া থাকিতেন। ' 

মহাঁত্বা ভষ্টিনিরান যদি এই মহ্থাপৃণা- 

কর প্রণালীর স্ুত্রপাত না|! করিতেন, 

মঠধারী মহাপুরুষেরা যদি এই প্রণালীর 

এরূপ প্রতিপোষক না হতেন, ভাতা 

(হলে সমাজের কত প্রাণীর না জীবন 

অকারণ বিনষ্ট হইত ?-শিশু ত্যাগ 

করিলে শিশুহত্যার অপরাধী হইতে 

হইবে এই কঠোর দণ্ডবিধি যদি গ্রচলিত 

ন! হইত তাহা হইলেও আর কত নিরীগ্ 

নিরপরাঁধী প্রাণীর জীবন রক্ষিত তইত' 

তাহা কে ন! শত মুখে শ্বীকার করিবেন ? 

-কিস্ত হায়! মনুষ্য-ম্বভাবের কি 
বিচিত্র গতি! এক দল অভি.বিজ্ঞ 

সম্প্রদায় আছেন তাহাদের মতে, এই 

সকল্প পরিত্যক্ত শিশুদিগের আই্রয় স্থান 

ভু ওডও০এএক নী করওাজা জা 

| গুলি: সমাজের মহৎ অপকা'র লাধন 

করিতেছে। এই সকল অতিবুদ্ধিঃ অতি- 

ক সন্ধীর্ণহদয় মহাগ্রভূরা বলেন যে 
একই সকল আশ্রয় স্থান গুলি সংসারে 

পাপের প্রশ্রর দিতেছে । যদি পরিত্যক্ত 

শিশু? দিগের গ্রহণের» রঙ্ষার, শিক্ষার এরূপ 

প্র 

যাপন চা. ৫ ১২৮২1) 
০ ৮২৩/৫৬জ রাড ত৬ও ৪৯ এজ 

মারের ন। চি তাহ রা গ্রপয় | 
ক্রমে উঠিয়া যাইত।»--ধন্য বুদ্ধির তেজ। 
ধন্য হৃদয়ের উদারতা !_ গুপ্তপ্রণয় যদি 

তোমাদের চক্ষুতে এতই কলুষিত বলিয়া 
বোধ হয়,একটা শালগ্রাম কিন্বা ছুই খানা 

িশুপুর্ি হস্তে করিয়া একজন পুরোহিত 

বা একজন গাদরীর সম্মথে ছুঈটা ভিক্র 

কিন্বা চারিট| বংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিলেই 

যদি পরিণয় হয়| হৃদয়ে গরল থাফিলেও 

যদি মুখে একটু চরণামূত লাগাইলে সমস্ত 

পবিত্র বলির! স্থির হয়, ভরের মিলন 

হইলেও ষদ্রি পরিণয় সাধন না হয়, তবে 

পরিণম়বিধির সংস্ক মন্তু ও 

মহম্মদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ কর।__ 

অকারণ জীবহত্য! করিবার ভোমাঁদের ॥ 

কোন অধিকার নাই। যাহার প্রতি 

যাহার প্রণয় নাই তাঁহার সহিত তাহাকে | 

কেন এক করিতে যাও? কনা! পুত্রের র 

স্বদরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেন | 
তাঁঙাদের ভবিষৎ সখের দিকেই আপ- || 
নাদের সমগ্র সংকীর্ণ বুদ্ধি “প্রেরিত 

কর ?--পুত্র বিবাহ করিতে ন! চাহিলে | 
কেন ভাহাকে বিবাহ করিতে অন্থরোধ | 

কর? কালে ভদ্রে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করিলে 

কেন তাহাকে তিরস্কার কর? কেন তাহার 

সম্মুখে জীবন্ত নরকের প্রতিমূর্তি আনিয়! | 
হাজির কর? তোমর! আপনাদের ভ্রম | 

দেখিতে পাইবে নাও 

স্কার কর। 

চক্ষু মেলিয়া দেখিবে না) . সমাজের ||. 

নানাবিধ অনিষ্ট করিতে আপনারা ক্ষান্ত 0 

আপনারা দংসারে | 

যে.কত "অনিষ্ট করিতেছ তাহ! একবার ||. 



হইবে মা আবার যদি কোন মহাত্মা 

| সমাজের কোন ইঞ্টসাধন করেন তাহাকে 
পরম.অনিষ্ট বোধ করিয়া সেই ইঞ্টের মূল 

1 উৎ্পাটন করিবার চেষ্টা করিবে, এ 

ুর্ধদ্ধির দমন কে করিবে? কে তোমা- 

দিগকে শাসন করিবে? সমান তোঘা- 

দের জালায় জালাতন হইয়াছে, তোমরা 
এ সংসার হইতে অপহ্যত হ$। তোষা- 

দের অভাবে সমাজের কোন ক্লেশই 
হইবে না।-.আমি লত্য ইউরোপবাসী- 

| নভ্যদেশেও এমন মকল অনভা নরাধম 

এখন'ও জীবিত আছে ইহাই আশ্চর্ষ্যের 

বিষয় ! রর 
ভারতের কথা ছাড়িয়া! দেও, হতভাগ্য 

| ভারতের চারিদিকেই ছুঃখ! প্রাচীন 

' ভারত যেমন সকল সুখে স্থখী ছিলেন 

| এখন আঁবার কপালগুণে-তেমনি নকল 
| ছঃখে ছুঃখী হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতে 

ভ্রথহত্যা, শিশুহত্যা, ছিল না বলিলেই 

[| হয়। মন্থু যেরূপ ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন 

তাহাতে এ দকল মহাপাপ সমাজে স্থান 
] পাইত না।. ভারতের কপাঁল। দোষে 

মন্থর মত ক্রমেই ছুর্ধল হইয়া পড়িতে 
লাগিল। ভারতের কপাল দোষে নানা 

মুনি মানব ধর্মমশান্ত্রের নানা প্রকার 

| ব্যাথ্যা করিতে লাগিলেন; নান! মুনি 

] নানা প্রকার ধর্শান্্র প্রচারিত করিতে 

লাগিলেন । ক্রমে মন্ুশবাবস্থাণিত 'বিবাহ্- 

|| পদ্ধতি গুলি একে একে উঠিয়া যাতে 

চৈত্র ৯২৮২) ভ্েণহত্যা, , শিশুহত্য। নিবারণের উপায় কি? 
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দিগকেই এই কথা বলিলাম, এরূপ. 

|| লাগিল। একমাত্র : গ্রাজাপতাই ক্রমে. 

৫৫৫. 

সমস্ত হিন্দুবমাছের ধর্শূ্য বিবাহ বলিয়! 

গৃহীত হইল, ক্রমেই : মনু-ব্যস্থাপিত 

দ্বাদশ প্রকার পুক্রত্বের মধ্যে ছুই চাঁরি 
প্রকার মাত্র বিবাহ ধন্য বলিয়! প্রচলিত 
রহিল ।-_মানবের স্বভাব সেই সমানই 
রহিল। মানব পূর্রেও যেরূপ কাজ 

করিত এখনও সেইরূপ কাজ করিতে 

ল/গিল; কিন্তু মমাউসংস্কারক অহীবিজ্ঞ- ; 

দিগের দৌরাস্মো তাহাদের পুর্বপুরুষ- 
দিগের যে সকল কাক্জ খন্ম্য বলিয়া]. অন্ধের 

ছিল এখন সেই সকল কাজই অধন্থ্য || 
বলিয়া অশ্রদ্ধেয় হুইয়া উঠিল ।-_ পুর্বে 
যে যুধিঠির ধর্মনরাজ বলিয়া চতুর্দিকে | 

প্রথিত হইয়াছিলেন, এখন সেই যুধিটির || 
সেইবপ ধার্মিক থাকিরাও সমাজের কলঙ্ক 
মাত্র হইলেন1_-সেই ভীম) সেই 
অর্ভ,ন, সেই নকুল সহদেব, সেই 
ধার্মিকবর দাত! কর্ণ এখন সমাজের | 

অবজ্ঞার পাত্র হইলেন।--পূর্ক্রে যে 
অহল্যা, দ্রৌগদী, কু্তী, তারা, মন্দোদরী 
প্রাতংম্মরণীয়। ছিলেন; এখন সেই অহল্যাঃ | 

নেই দ্রৌপদী, সেই কুস্তী, সেই তারা) 
দেই মন্দোদরী, পাপীয়সী পিশাচী মধ্যে 
পরিগণিত হইলেন।--পুর্ববে যে ব্যাস | 

সমস্ত আর্ধ্য সমাজের ধার্মিক চুড়ামণি 

বাবস্থাপক ছিলেন, এখন তাহাকে নীচ | 

বলিয়া সমাজ হঈতে দুরীভূত কর! হইল । || 
ভীম্ম এখন জারদ্দ বির! তিরস্কৃত হই- | 
লেন। চমতকার সমাজ সংস্কার! চমতকার ॥ 

শানে গ্রভাব। বিধবা-বিবাহও অপ্র-. | | 

চলিত ইস! 1 শান যাহাকে বক্তায় রাখিল | 



| 

1] নাশ, করিয়া গেলেন।, 

52557575575 -৮০১০৬০--৩০৬০০ 

 বাগ্নালী. সমাজে ভ্রণহত্যা 

'শ্োত চালাইয়াছেন। তাহার বংশীয় 

ূ লাক্মণেয় বাজালীদিগকে চিরজীবনের 
0 জন্য দাস করিয়া গ্িয়াছেন; কৌলিন্য 

৯, ধক ৬ জন । 

লোকাচা: র র আমিযা ও তাহার ঘাড় ভাদ্িল! [ 

বাল"বৈধব্যদগ্ধী : কোমলহ্ৃদয়া৷ কুমারীর 

পত্যন্তর গ্রহণ নিষিদ্ধ হইল !--ভুখ* 
হতা।, শিশুহত্যার শোত ক্রমেই প্রবল 

হইতে লাগিল। মন্গর উপদেশ অআধর্থয 

বললিঘা নিষিদ্ধ হইল--এই মহাপাপের 
শ্নোত আরব্ধ হইল । বিধবা-বিবাহ উঠিয়! 

গেল--মেই আ্োতের বেগ দ্বিগুণ হইল। 
ঈহাতেই ভারতের দুঃখ শেষ হইল না। 

ভারতের পূর্ব্ব জন্মের ছুফ.তি বলে, ইহ 
খা জন্মের মহাপাপে বল্লাল জন্ম গ্রহণ করি- 

|| লেন। বঙ্গমমাজে কৌলিন্য প্রথা গ্রচলিত 

করিলেন। বল্লালের উদ্দেশ্য যাহাই 

হউক আমর! তাহা দেখিতে চাহি না। 

সে উদ্দেশ্য দেখিবার আমাদের কিছুমান 

প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল কার্ধ্য 

দেখিতে বাধা) বল্লাল নগাের কি অনিষ্ট 

। করিয়াছেন আমরা তাহাই দেরিতেছি।-- 

| বাস্তবিক বল্লাল এবং তাহার বংশীয় 

 গ্রণই আমাদের অনেক অনিষ্টের কারণ, 

বল্লাল কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তিত করিয়া 

* শিশুহত্যার 

প্রথ৷ গ্রচলিত করিয়া বল্লাল যে পাপের 

সুত্রপাত করিয়াছিলেন। নরাধম দেবী- 

0 বর আগিয় সেই পাপের জোত সর্ধতো, 

| থামী করিয়। দিল। মন্ুর পর, একে একে 
[| কত মহাপুরুষই আগিয়! আমাদের সর্ব 

 ভবিষ্য্বংশায়- 

আ এ ।* চৈত্র ৯২৮২) 

দিগের মন্তকে 

গেলেন। 

আমরা বিলক্ষণ নি গরিগ, বিধি ] 

এখন শীঘ্র কোন মংস্কার হইবে না, বন্ 
বিবাহ অশান্ত্ীগন হুইলেও শীঘ্র ইহার 

মিবারণ ্ ইবে না। বিধব'-বিবাহ-শাস্ত- 

সম্মত “হইলেও লোকাচার শীত তাহা । 

গ্রহণ করিবে না। ভ্রণহত্যা, শিশুহত্যার || 
আ্োভও কিছুমাত্র হীমবেগ হইবে না।-- | 
দণ্ডবিধি যতই কঠোর ধারার সথষ্টি করুন 

না, অপধার্শিকেরা আপনাদের অপধর্ষের 

যতই গৌরব প্রচার করুন না, সম্মুখে? | 
পশ্চাতে, পার্থেযেখানে মেখানে যত্তই | 

96৮6 ৬2৮8 হা চ ₹ গড ৪৪৪ পকজও ৮৪৪ রব ৪৬৬ ৪ ড চক 

ব্জ পানু রা 

কেন নূতন নৃষ্থুন নরক দেখাইয়া দিউন | 
না)যতদ্দিন কারণ নষ্ট নাহইবে ততদিন 

সে ভয়ঙ্কর মহাপাঁপের কোন মতেই নিবা- | 

রণ-ইইবে না।-আবার যন দিনে না এক 

জন মন্থু বা এক জন মহম্মদ জন্ম গ্রহণ | 

(করিয়া সমাজ সংঙ্কার করিতে সক্ষম 

হইবেন, ভন্তদিন আমাদিগকে এই মহা- 
পাপ ভোগ করিতেই হইবে তবে 

যাহার উপায় আছে তাহ! আমরা না] 
করিব কেন? আমর] শিশুহত্যা নিবা, 

রণের কোন উপায় করিতে পারিব ন! | 

বলিয়া পরিত্যক্ত শিশুদিগের আশ্রয়ের || 
জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিব কেম? 
ইউরোপ ও আমেরিকাতে পরিত্যক্ত 

শিশুদিগের জন্য ঘেরূপ বন্দোবস্ত আছে, 

ভারতে সেরূপ না হইবে কেন? পুনাতে || 
যাহার স্ত্রপাত হইয়াছে কলিকাতায় তাঁ- || 
হার কোন প্রসন্গও নাহইবে কেন1-ত্রণ' || 



|| চৈত্র ৯২৮২। 

হত্যাঃ নিআরণের উপায় কি?-পারত্যক্ত 
সতহত এ্রউল জজ জা জগ 

তড়িৎ*বিদ্ঞানের ইতিবৃত্ত । ৫৫৭. 
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শি শুধিগকে কে রক্ষা করিবে? 

শ্রীক্ষেত্রমোহন দেন গুপ্ত। 

তড়িৎ-বিজ্ঞানের ইতিরত্ত। 
(যারে 

অন্যান্য বিজ্ঞানাপেক্ষা তড়িৎ-বিজ্ঞানকে 

আধুনিক বলিতে হইবে। কিন্ত আশ্- 

ধ্যের বিষয় এই যে তড়িৎপদ্ার্থের নিজ 

| ভ্রুতগামিতার বেগেই যেন উত্ত বিজ্ঞান 
[ অতি অল্প কালের মধ্যে বর্তমান উন্নত 
| অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভৌতিক বিজ্ঞান 
[ মধ্যে ইহার কিছু দামান্য গ্রধান্য নহে। 

| তড়িৎ-বলের অদ্ভুত কাধ্য সমূহ যাদৃশ 
| বিশ্ময়জনক তেমনি মানব-হিতকর। 
ঢ কোন কোন বৈজ্ঞানিক এরূপ আশা 

|| করিয়া থাকেন যে, এই বিদ্যার আরও 

| উন্মত অবস্থার মৃন্ত দেহে জীবন সঞ্চার 

[| পধ্যন্তও সম্ভবপর হুইবে। এরূপ 
[| বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত নিঃসন্দেহ আদরণীয় 
[ হইবে, এই আশায় আমর! ইহার 

|] হত্রপাত হইতে বর্তমান উন্নতি পর্য্যন্ত 

|| সমস্ত বিষয়ের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে প্রকাশ 
ৃ করিতে প্রবৃত্ত হঈলাম | 

| থৃঃ পৃঃ ৬০৩ ছয় শত বৎসরের পূর্ব 

|: ইতিবৃত্তে ভড়িৎ-কার্ধ্যের কোনও: উল্লেখ 

|| দেখা "যায় 'না। কথিত আছে এ 

|| সময়ে 
88190 59209 মধ্যে মিলিটস নিবাসী 

গ্রীলদদেশীয় সপ্ত সাধু [৩ 

তরলের কাধ্য গ্রতাক্ষ করেন। ঠিনি 
দেখেন যে তৃণ-মণি--.001)91 ঘর্ষণ ৃ 

করিলে অতি লঘু" পদ্রার্কে আকর্ষণ । 
করে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন তড়িৎ 
কাধ্য তিনি দেখেন নাই।. উক্ত আকর্ষ- 
ণের কারণ তিনি এই নির্দেশ করেন যে, | 
এম.ার একপ্রকার সজীব পদার্থ হইবে। 
ঘর্ষণ দ্বারা উহা কা্ধ্যকর হইয়া উঠে। 
এইরূপে উত্তেজিত হইলে উহা এক-: 
প্রকার অতি সুস্ষম, অদৃশ্য এবং আটাময় 
বাম ক্রমিক বিনির্গত করিতে থাকে। | 
এ*বাম্প কিছুদুর যাইয়া পুনরায় অনবরত 
ভণ-মণিতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতে থাকে । 
পথিমধ্যে লঘুপদার্থ সমূহ উহার আটাতে 
লগ্ন হইয়া উহার সহিত তৃণমণিতে 

নীত হয়। . 
থেলুদের ৩০* শত বৎসরের পর || 

ইতিবৃত্তেতাড়িতাকর্ষণের দ্বিতীয় উল্লেখ | 
এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, খিওফা্টস্ 
11160]7177850058 লিন্কিউরিয়ম, & বা. 

* ধুন] বা রজনের ন্যায় আটাবিশিষ্ট || 

এক প্রকার উদ্ভিদ পদার্থ রিশেষ | ইহা! 
| খেল, 18৩8 রদপ্রথম তাড়িত | প্রায় নানি তীরে পাওয়] যায়। ইউরোপে | 



রি পা ৯০ ৮ ক পপ পল পপ পাপ 

পপ পি 

টুরমেলিন্কে [00000] 058] 

|| ০৮ গাওএ০078]7 লঘু পদাথ' আকর্ষণ 

করিতে দেখিয়াছিলেন। 

তৎপরে গ্নিনী কর্তৃক টর.পিডে৷ 

[070)9009 মতসের আঘাত (900৫৮) 

প্রদানকারী-গুণ-বিশিষ্ট তারের উল্লেখ মাত্র 

আছে : দেখ! 'যাঁয়। তৃণ-মণি এবং 

টুরমেলিনের আকর্ষণী শক্তির সহিত এই 

গুণের যে কোন দবন্ধ আছে, অথব! ইহ! 

যে তাঁড়িত তরলের শক্তি বিশেষ তাহা 

ঢ ১৭০শ শতাবধীর প্রারস্ত পর্য্যন্ত নিণীত 

হয় নাই। খুষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 

॥ ইউষ্টেথিয়দ 30586880105 কতিপয় 

|. ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । তিনি 

1 কহেম টাই বরিয়স রাজার জনৈক ভৃত্যের 

বাতরোগ টরপিডোর আঘাত দ্বারা 

আরোগ্য হয়। তড়িতের সাচায্যে মানব 

শরীরের অনাধ্য ব্যাধি অপনয়নের এই 

প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তিনি আরও 

বলেন ,যে গথ (9০9) রাজ। উলিমার 

তাহার নিজ দেহ হইতে ইচ্ছামত অগ্সি- 

ক্ফ লিঙ্গ নির্গত করিতে পারিতেন। এবং 

তৎকালে জনৈক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত 

| পরিচ্ছদ পরিধান এবং উন্মোচন কালীন 

নি করিতেন | 
ষ্ঠ 

পপর 

এ বল্টিক সমুদ্র এবং উত্তর. আমেরিকার 

| সেবল্ অন্তরীগের উপকূলে অধিক পরি-: 

|| মাণে পাওয়া যায়। ইহা স্থাদ ও গন্ধহীন, 
এবং ঈষৎ হিজাব কঃ 

আধযদরশন ৷ 
ধহী তি ইইগরকান্ ৮ এ ই৩জজজক চুরউর সউিত জবা ৯৭ ০৩৭ ০৬ সত হল ৪৬ ত তত জজ রত ০ ৮ ্ ৪ ৬৪৪৮৩৩৯৪৪ জজ তলত জুককলঞজত জল কজ। রশ বি ঞা ৮ ০০ 

নিজ পরীরাত্য্তর হইতে অগ্িদ্ষ, লি 

যথা তিনি উভয় তাড়িভাকর্ষণ এবং 

পপ ৯ তি 

চৈত্র ১২৮২1 

ইহার পর গ্রায় ৯২০০ প।ত বৎসর | 

অতিবাহিত হয়। তন্মধ্যে তাঁড়িৎকাঁ | 

ঘোর কোনও অভিনব * আঁবদ্থিযয়] 
প্রকাশিত হয় নাই। ১৭ শতাবীর | 
প্রারস্তে ডাক্তার গিল.বট্। ডি ম্যাগমিট্ 
10 116৪ নামক এক খানি গ্রস্ 

প্রচার করেন । তাহাতে তৃণমণি এবং 

টুরমেলিন বাতীত চিনি প্রার সমস্ত 
মূল্যবান প্রন্তরঃ কীচঃ গন্ধক, লাক্ষা, 

রজন প্রন্ততি অন্যন ২০ টা তাড়িত 

পদার্থ [71900108 পরীক্ষা! দ্বার প্রতি- 

পন্ন করেন। অধিকন্ত তিনি ইহাঁও 

প্রমাণ করেন যে, ইহার! ঘর্ষিত হইলে 

কেবল লু পদার্থই আকর্ষণ করিবে, 

এমত নহে, ফলতঃ পদার্থ মাত্রকেই« 

আকর্ষণ করে। এবং এই আকর্ষণী 

শক্তির গ্রভূত উত্ভীবনা-জনা শুষ্ক বামু | 

এবং দ্রুত ও অল্প ঘর্ষণ গ্রয়োজন। 

আর্রুবাযু, বৃষ্টি এবং শীতাতিশয় তাড়িত 
কার্য্ের' বিশেষ প্রতিরোধক | উক্ত! 

ডাক্তার মহোদয় এই সমস্ত ভাড়িতৃতন্ব | 

আবিষ্কার জন্য “তড়িৎ-বিজ্ঞানের পিতা” 

নামে গাভিহিত হন। কিন্তু তাহার 

বহুল পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা সন্ত 

উপপত্তি সমূহ অনেকাংশে ্রম-মূলক। 

ু্বকার্ষণের প্রভেদ নির্দেশ করিতে 

গিয়! বলিয়াছেন যে, চুম্বক এবং লোহা 
উভয়ই পরস্পরকে আকর্ষণ করে? কিন্তু | 

ঘর্ষিত বা. | উত্তেজিত তাড়িত পদ্দার্থই 

সই সহজাবস্থ স্তকে আকর্ষণ করে আসক 
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৩৩ক টিউ
ব দলা ৮৪৪৪৬ ই চক ও৬৬০এ ৪৪ ও জাত ওঙজ জজ অক রীনা 

সি নিশ্টে্ট ব! আকর্ষণ- 

বেগ-রহিত। : , যেমন চুম্বকের 

আক : ও. বা উভয় .গুণই 

| আছে, তন্রপ ভড়িতের না থাকিয়া 

তাহার কেবল আকর্ষণ মাত্র আছে। 

গিলবর্টের আবিষ্কারের পর ৬০ 

বৎসরের মধ্যে তড়িৎবিদ্যার আর কোনও 

উন্নতি হয় নাই। এ সময়ের পর বএল, 

; 8০) তড়িৎ- তবক্ষেত্র অবতরণ 

করেন।, তিনি বহ্যাত্রে তড়িতের পূর্বা- 

] বিকৃত গুণ এবং কার্ধ্য গুলি পরীক্ষাসিদ্ধ 

করিয়াছিলেন | তাড়িত পদার্থের, সংখ্যাও 

গুটিকতক বৃদ্ধি করেন। এই তত্ব 

বেত্তাই ঘর্ষিত তাড়িত *পদাথ হইতে 

অশরিশ্ লিঙ্গ প্রকাশমা ন হইতে গ্রথম 

দর্শন করেন বলিয়! খ্যাত আছেন। কিন্ত 

| দৈথাৎ তাহার আলোক দর্শন মাত্রই 

ঘটিযাছিল। ঞৰ মালোক যে তাড়িত 

তাহার নিয়ম তরলের রূপ মাত্র এবং 

এবং কাধ্যাদি, তিনি কিছু মাত্র' উপলব্ধি 

করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তান 

থেল স-কল্পিত ভড়িতের গ্র্কতি সন্ধে 

[অতের পোষকতা করিয়া গ্রিযাছেন । 

ব্তত তৎকালীন তন্ববেতা মাত্রেই এ 

মতাব্ হয়েন। এবং উহা সত্য 

বলিয়া “বিজ্ঞান তববে”--1198০0- 

[৬ গু3808005-লিপি বন্থা হইয়া 

প্রচারিত হ্য়। 

. ইহারপর ্ যাগুডি দি 11835 

০ শাসনকর্তা 002০089 অটো, 

গারি-0 040. 39০05 বারের 

তড়িছ-বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত ূ 
শঞউপ্রজ ৬৪৯ ও ৪হাএ উজ ডল দশ এ৬প এ ২৬৬ জ পক জপ পাকা ৮৬ চা৮জ ক চডজতিড তত ৬০৬ ক জাজ জর 8 এটি উ৬ ৯৬ জি 

এটা [১017008 আবিফারক, তড়িৎ তত্ত্বের 

বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন তিনিই 
প্রথম তড়িৎ, যঙ্ত্ের আবিষ্কার করেন। 

এই মহাত্মার পূর্বগতত পণ্ডিতগণ, কাচ, 
গালা, অথবা গন্ধকের একটী দণ্ড বা 

চাক্তিকে হাঁত কিনা! রেশমি রুমাল 
দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তড়িৎ উদ্ভাবন করি- || 

তেন। এ প্রকারে এক সময়ে যৎসামানা 
তড়িৎ উৎপন্ন হইত। সুতরাং ত্দারা | 

অনেক পরীক্ষা চলিত ন1। গ্যারিকের | 
নত্্ধারা পূর্ববা পেক্ষা অধিক পরিমাণে | 

তড়িৎ উত্তেঞিত হইতে লাগিল তৎ-. 

সঙ্গে প্রূর পরীক্ষাও চলিল। তাহার || 
যন্ত্র স্থ,ঘ অবয়ব এই রূপ) তিনি; ও 
গ্রথমতঃ কের একটা বর্তল রত রর 

করিলেন| তংপরে তাহাকে এক মেষ- | 
দত্তে স্থাপিত করতঃ দাস্তের ছুই শেষ তাঁগ 

দুইটা পারার উপর স্থাপিত করিলেন। 

এখং পায়াদ্বর একখানি শুষ্ক এবং প্রশস্ত 
ক্কাষ্ঠের তক্তাতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়। 

রাখিলেন। বর্ত টা এরূপ ভাঁবে স্থাপিত, 

রহিল যে মেষদস্তের এক, শেষ ভাগে 

একটী হাওল সংযুক্ত করিয়া তদ্দার! : 

দস্তকে ুরাটে বর্ড, টাও ুর্ণিত হয়। 
তিনি এক হস্তে বর্ত,লকে এই রূপে ঘুরা- 

ইতে থাকিতেন, এবং অপর হস্তে এক 
খানি রেশমের ক্ষমাল বর লের গাত্রে 
সংস্পৃষট রাখিয়া ধরিতেন । এ কারে | .. 

বর্ুল দর্ষিত হইলে ভড়িৎ উৎপন্ন হইত 1 
এই যন্ত্রের দাহায্যে এত্ত অধিক, পরি- ]. 

মে ত্ততোাবত হইল 0 যে বউ আছি | 
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| স্মলিঙ্গ রপে প্রকাশমান হইল।| এবং 
তৎসঙ্গে শব্বও শ্রুত হইল । ইতিপূর্বে 
তড়িতের কেবল 'আকর্ষ শক্তির আবি- 

[| ক্ষার হইয়াঁছিল| এক্ষণে তাহার আঁলোক- 

প্রদান-কারিতা এবং শব্ব-জনকতা, এই 

ছুইটী অভিনব গুণ নির্দিষ্ট হইল। 

গ্যারিক .কর্তৃক ভড়িতের আরও একটা 
|| গ্রধান গুণ নিত হয়; তাঁড়িত গ্রতি- 

ক্ষেপণ। তিনি পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত 

করেন যে পক্ষীপালক কোন, ঘর্ষিত 

পদার্থ কর্তৃক আকর্ষিত হইলে উহ! কিয়ৎ- 

ক্ষণ ঘর্ষিত চ্ছানে সংলগ্র থাকিয়। প্রতি- 

| ক্ষিপ্ত হয়। প্রতিক্ষিপ্ত হইয়! পদার্থা- 

স্তরের সংস্পর্ণে আসিয়া তাহাকে স্বীয় 

অতিরিক্ত প্রাপ্ত তড়িৎ প্রদান না! করিলে 

পুনরায় আকুষ্ট হইবে না। ভিনি আরও 

লক্ষ্য করেন যে আকর্ষণকালীন পালকের 

যে দিক্ ঘর্ষিত স্থানে সংস্ষ্ট থকে, 

প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার সেই দিকই এ 
দ্বর্ষিত পদার্থাভিমুখে থাকে। 

ইহার অব্যবহিত পরে 'জগতশবখ্যাত 

|| নিউটন মহোদয়ের মাধ্যাকর্ষণের ক 
| ৮০0 আবিষ্ষিয়া তাৎকালিক তত্তান্থুস- 

0 স্ধায়ী মাব্রের মনকে এরূপ আকৃষ্ট করে 

[যে ভড়িৎবিজ্ঞানের চর্চা কিছুকাল 

| স্থগিত থাকে। উক্ত মহাত্মা! এই বিজ্ঞা- 

| নের প্রতি কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। তৎ কর্তৃক এই একটী অভিনব 

| সতা গ্রতিপাদিত হয় যে তড়িৎ আকর্ষণ 

|| এবং. প্রতিক্ষেপণ কাচের মধ্য দিয়া 

? কার্যকারী হ্য়। কাচের এক দিকে ঘর্ষণ | 

দ্বারা ভড়িৎ যুক্ত করিলে অপুর ীক্ও ৃ 
তড়িং-আক্রান্ত হয়। বু 

ইহার পর ডাক্তার ওয়ালের মা! ন্ 

তত্বান্থসন্ধান বিশেষ রূপে উক্ত দেখিতে | 
পাওয়া যায়। তিনি এঘ্বাবের এক খণ্ড 
স্থবৃহৎ দর্াইয়া তাহাকে রেশমি বন্ত্ 

দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ গ্যারিকের যন্ত্রাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে তড়িৎ উদ্ভাবনে কৃত- 

কার্ধ্য হয়েন। ওয়াল সাহেব কর্তৃক 

বিদ্যুৎ এবং তড়িৎ্ফ/লিক্কের একতা 

প্রথম অনুমিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে এ 
স্থলে ডাক্তার মহোদয়ের নিজের লেখ! 

অবিকল উদ্ধৃত হইল। ** এম্বারের 
ঘর্ষণ দ্বারা বহু-সংখ্যক পট, পটু শব্ধ 
শোন] গেল, এবং প্রত্যেক শব্ষের সহিত 

একটী করিয়া অগ্রি-কণা দৃষ্ট হইল। 
সর্বাপেক্ষা ইহাতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য 

হইলাম যে এ অগ্রিকণ] নির্গমন ফালীন 

তাহার নিকট অঙ্গুলি প্রদান করিলে 

উত্তম রূপ আঘাত করে। এই আলোক 
এবং শব্ধ আমার বিবেচনায় অতি সামা- 
ন্যতঃ বিদ্যুৎ এবং বন্্তুল্য বলা যাইতে 

পারে।?, | 

ইহার পর ৪০ বৎসরের মধ্যে এই 
বিজ্ঞানের আর কোন উন্নতি দেখা যায়. 

না। ১৭২৯ খৃষ্টান অর্থাৎ তড়িৎবিজ্ঞান 
ন্বন্ধে প্রথম পুস্তক প্রচারের ১৩০ 

বৎসর পরে তড়িতের পরিচালক এবং |] 
অপরিচালক পদার্থের প্রভেদ স্থিরীকৃত 
হয়।, এই মহতী আবিষ্ি য়া আকস্মিক ূ 

ঘটনা বার টিফেন, ৫ 89১5০ 09 [| 
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| কর্তৃক প্রথম: আবরপাতিত হয়। 
কোন ,দময়ে তিনি এক খণ্ড কাষ্ঠকে 

“হুতার দ্বার! ঝুলাইয়া তাহাতে তড়িৎ 
| প্রদান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 

তাহাতে প্রথমতঃ অকৃত-কার্ধ্য হয়েন। 

যে হেতু কাষ্ঠখণ্ডে তড়িৎ প্রদান মাত্র 
উহা (তড়িৎ) কিয়ৎক্ষণ তথায় দোলন 

সুতার দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যাইতে 
লাগিল । তখন হুইলার সাহেব "79019" 

তাহার সহকারী পরীক্ষক তাঁহাকে এই 
পরামর্শ দিলেন যে উক্ত সৃত। স্থুলাকার 

প্রযুক্ত তড়িৎ শীঘ্র সঞ্চালন করিতেছে। 
স্থতা আরও সুম্ম হইলে এরূপ শীঘ্র 
সঞ্চালন করিতে পারিবে না। তদনু- 

সারে তাহারা স্থঙ্তর রেশমের শৃত। 

ব্যবহার করিলেন এবং পুনরায় পরীক্ষা 

কবিদ্ব ও বাব সমালোচনা । 
কক জজ ক 881 

আর্ত করি বিয়ৎ, পরিমাণে সাফল্য 

লাভ করিলেন | তাহাতে অধিকতর 
উৎসাহিত হইয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্ধ্যত| 

লাভাশয়ে রেশমের সতার পরিবর্তে আর. 

ও সক্ষম ধাতব তারের ব্যবহার করিলেন। 

কিন্ত তখন তীহাদিগের বিস্ময়ের আর 

সীম! রহিল না, যখন দেখিলেন থে তারের | 
দ্বারা ঝুলাইয়া সম্পূর্ণ অক্কৃতকাধ্য হইলেন। 
এক্ষণে তাহার বিবেচন! করিয়! সিদ্ধাস্ত 

করিলেন যে সুশ্তা, রেসম এবং ধাতিব 

তার এই তিন পদার্থের পরিচালক! 

গুণের তারতম্য বশতঃই এই রূপ ঘটিল। 
তাহা্িগের অঙ্গের স্থুলতার . হুল্মতার 

উপর কিছুই নির্ভ করে নাই। সুতরাং 
ধাতব তারই সর্বোত্তম পরিচালক সগ্র- 
মাঁণ হইল। " ক্রমশঃ 

স্রীঅঃ-_ 

কবিতৃ ও কাব্য.সমালোচনা। 
ষ্ঠ প্রস্তাব। 

পূর্বে বল! হইয়াছে কাব্যের সার 

[ সৌন্দর্য্য, এবং সৌন্দর্যের সার মুগ্ধতা । 

কিন্ত এরূপ মুগ্ধকারী সৌন্দর্য্য স্থজনের 

1 মূল উদ্দেশ্য কি? স্বীকার করি মুগ্ধতাতেও 

] এক গ্রকার স্থখ আছে, অদ্ভূত স্থষটিদর্শমেও 

' এক প্রকার আনন্দ আছে, কিন্ত এই সুখ 

[ও আনন্দ পর্যন্তই কি কাকের চরম 

|| লক্ষ্য? ইহার অতীত কি কাব্যের আর 
কোন লক্ষ্য নাই ?-আছে, জখ. এবং 

আনন্দ উপভোগের যে॥পরিণাম ফল | 

তাহাই কাবোর চরম লক্ষা। এমন ||. 
অনেক প্রকার সথখ]ও আনন্দ আছে, | 

যাহার উপভোগে : অন্তঃকরণ সংস্বীর্ঘ, || 
অসার ও অবনত দশ! প্রাপ্ত হয়; আবার 

এমন অনেক গ্রকারের সুখ .ও আনন্দ | 

আছে যাহাঁর উপভোগে অস্তঃকরণ গ্রনা- 

রিও সারবান, ওসউন্নত দা! প্রাপ্ত হ্য়। 1 

কাব্য,এই. শেযোক্ত প্রকার, সখ ও | আন- বট 
| 5 রঃ : ৰ লজ 

জজ জা ক গজ জান তত ক |] 



৬ | 

নদের সৌদদ্যাই খ সন র করিয়া খাকে। 

| আমর! দেখাইতেছি: কিরূপে এইরূপ 

মৌনদ্য্য সুজন দ্বারায় কাব্য অস্তঃ করণকে 

প্রসারিত, সারবান, ও উমা করিয়া 

থাকে। 

বালানস্থায় এবং ভসভ্য অবস্থার মান- 

বের াদয়বৃত্তি ও বৃদ্ধি সকল সংস্কীর্ণ | 

| ও অপরিদ্ষট থাকে, ক্রমে শিক্ষা্ধার 

| উহা পরিট ও প্রসারিত হইরা আসে। 

এই শিক্ষা কেবল গুরুউপদেশ নয়, দর্শন ও 

আলোচন। | দর্শন ও আলোচনাই গ্রক্কত 

শিক্ষা গুরুউপদেশ কেবঙ্গ উহাদের 

পথের সহায় মাত্র। দর্শন: ও আলোচনা'র 

পথে স্বয়ং গমন করিয়া সত্য আহরণ না 

(করিলে সে সত্যের কোন মূল্য নাই; 
| মানব অন্তরের উন্নতি সাধন দন্বন্ধে উহ] 
কিছুই নয়। একজন পণ্ডিত যদি কোন 
একটি বালক বা! একজন অজ্ঞ লোকের 

নিকট কহেন যে স্থধ্য পৃথিবীকে বেষ্টন 

(করিয়া ভ্রমণ করিতেছে না, পৃথিবীই 

স্যযকে বেড়িয়া ঘুরিতেছে। বাঁলক বা অজ্ঞ 

 ঞ্থিতের এই কথায় বিশ্বাস করিলে ও 

তাহার বদধিবৃত্তির উন্নতি সম্বন্ধে র্ব- 

|| জান ও বর্তমান জ্ঞান উভয়ই সমান। যখন 

বালক বা. অভভব্ক্তি ন্বয়ং জ্যোতিষ] 

দর্শনের অন্ুদরণ করিয়া নিজ বুদ্ধিদ্বারায় 

'সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবে তখনই 

| তাহার ুদধি-বৃত্তি প্রকৃত উন্নতি স মাধিত 

| নচেৎ আলোচনার অভাবে অস্ত 

গগন রহ যাস ক তাস ফান সনিত 

র্যদশন। । 
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(লিত ও 

চৈত্র: ১৮২। ] 

রিত, সারবান এ এবং বং হতকার্তাাধুলাপণূ 
যোগী উন্নত দশা প্রাপ্ত হয়। ৮" -]] 
: মার উইলিয়ম, হ্যামি্ন্ বিষয়, 
পরিষ্কাররূপে ু ঝাইয় দিয়াছেন! দর্শনে ] 

সবৃত্তি সকলের এবং আলে!চনায় বুদ্ধি 

বৃত্তি মকবোর উদ্নতি। এই দর্শন ও 
আলোচন]- দীপক স্বাভাবিক আকর্ষণ 
কেবল সৌনর্্য) দ্র বস্তুতেই হৃদয় ূ 
নয়ন মন আগে আকুষ্ট হয় এবং সুন্দর 

বস্তর তস্্ান্সন্ধান তি স্বতঃই জাগরিত || 

হইয়! উঠে। অতএব কার্ধ্য একমাত্র ূ 

সৌন্দর্য্য ্টিদ্ধারায এই উদ্ভয়বিধ বৃত্তি ূ 

সকলকে চেতন ও উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। 

মারা এক একটি করিয়া উহা দেখা- 

ইতেছি।  * ূ 

যে অস্তঃকরণ সহসা কোন ভাঁবে বিগ- 

লিত হইতে চাহে না, কোন বিষয়ে 

আকৃষ্ট হইতে চাহেন1) কঠিন, এবং আপন || 
স্বার্থেই আপনি,আবদ্ধ+ তাহাকে বিগ- 

আক্বষ্ট করিবার সৌনদর্য্ই এক- 
'মান্র উপায়। সৌন্দর্য্যে যে মন আকষ্ট বা 
বিগলিত নাঁ হয় তাহার আর কোন ওষধ || 

নাই; মহাকবি সেক্সপিয়রের মতে সে 

ব্যক্তি গুরুতর দণ্ডে দণ্ার্ঘ | যাহা হউক, 
আমরা সে অস্তঃ £করণে গুরুতর দণ্ডের 

আশা করি না করি উহার (শোচনীয় | 

দশায় দুঃখিত; পগুদিগের অস্তঃকরণও ৃ 

কটি। টি চি ৪৮ ভচ ৬৬৪ 

বা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। || 
তঃকরণের ৮ গরসারিত করিতে |] | | 



চিত্ত ১৮২. . 

] গে টক ধরা ৫ দেন, ন,উহার সৌনর্খ্য 

মাধুর্য ৭ সামাদের অস্তঃকরণ আক হয়! 

] গড়ে, এবং. আ্ষটরত ক্রয়ে গাঢ় এবং 

1 এবং গার করিয়া, অবশেষে সেই 

] সৌন্দর্য ছবিকে কৃৰি সহসা র্দশৃতলে 

নিক্ষেপ করিয়া দেন ॥ তখন: আক অন্তঃ- 

|| করণ উহার সহিত প্রদারিত হয় উহারি 

দুঃথে গা ঝাঁপ দেয়? পরে কবি আবার 

কে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর 

দুঃখে নিক্ষে করিতে থাকেন, এবং 

করণ ক্রমে উহার সহিত প্রসারিত 

চলিতে থাকে; অবশেষে কবি 
দুঃখের চরমতলে সৌনাধ্য ছবিকে 

( নিঃক্ষেগ করেন? আমাদের অন্তঃকরণও 

| উহার স্চিত ক্রমে দূর দুর ৃষ্টে আক 
হা দুঃখ এবং দয়ার বিষয়ে চরম 

প্রঘারিত হট দাড়ায় । এইরূপে 

| কবি অন্তঃকরণের অপর সকল 

বৃত্তিকে ও প্রসারিত করিয়া থাঁকেন। 

ৃ বৃত্তি সকল আপন আপন প্রক্কতির অনু" 

রূপ বিভিন্ন কাবোর বিভিন্ন সৌনরযয 

(ছবির অনুসরণে গুরঃপুনঃ প্রসারিত 

| হইয়া অবশেষে সেই প্রমারিত কৃলেবরে 

বল অর্জন করিতে থাকে এবং ক্রমে 

] সারবান্ হইয়া দাঁড়ায়; এবং একবার 
'সারবান্ হইয়া দীড়াইলে, তখন সাান্য 

| বিষয় সকল উহার কাছে তুচ্ছ হইয়া 
| পে, উহা বয়ংই মৃহৎ্ কার্ধয সকল 

শু দেখাইবার 'নিষিদ্ত উন্নত, হইয়া উঠে। 

]ঃ অই রূপে কার্ধ্য কেবুল একমাত্র মৌন্দ্যা 
ৰ যার মানব অন্তরকে সারি, 

বিদ্ধ ও কণব্য সমালোচনা | 
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সমুডূতা। এই স্থানেই আমাদের মন || 
তাহার প্রতি আক্বষ্ট হইয়া যায়। এই || 

(ঘব দানব, গন্ধ, মানব গ্রভৃতির মহা || 

কৌতুছলজনক ঘটনার কারণ-্বরূপিণী || 

উত্তর কোশ্লাধিপ মহারাজা দশরথের : র্ 

তনয় ভাঁড়কাহন্তা, স্বকুমার, প্রিয়দর্শন। |: 

নবজলধর-গোঁভনমমূর্তি, রামচন্দ্রের হস্তে] 
এরূপ যুগল মিলনে || 

আম। দের স্তঃকরণের আকাজ্ষার, সাধ | রঃ 

:মপূ্ হইল। কিন্তু দীতার প্রতি শা ০: 

অর্পিত হইলেন). 

৫৬৩ 
উপাই ও কও জরি চিজ উড জা ও রাও। 

নারবান্ ও উন্নত করিয়া উহার চরম . 

উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেয়। আমর! | 

একটি উদ্দাহরণদাম্ব1 ইহা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার . 

করিয়া দেখাইিতেছি-. 
বাল্ীকি মীতাকে ছুঃখের অবস্থায় ফেলি- 

বার পূর্বে তাহাকে কিরূপ মনোহর 
মুর্তিতে সাজাইয়া আমাদের সম্মথে || 
আনিয়! ধরিলেন; আমর] দীতার সৌন্দর্য্য | 
মাধুর্য্যে আর আকৃষ্ট না হুইয়! থাকিতে 
পারিলাম না। সীতার উৎপত্তির মূলেতেই 
সেই সৌন্দর্য্য; তিনি সামান্য মাঁনর || 

মানবীর ওরসজাত নন, তিনি ইন্দ্রাল- || 

ইন্দ্রজাল-সমুভ্ূুতা সীতা আবার হেয় | 
অবস্থায় পালিত*হইলেন না,তিনি রাজর্ষি | 
জনক রাজার প্রিয় পালক ছুহিত.. হই. || 

লেন; তাহার পরিণয় ব্যাপারে, আবার, 
ধনুকুভাঙ্গা পণ হইল; আমরা এই ব্যাপারে, || 

সতা ও সমারোহ দেখিলাম 7 এই সকল || 

সীতার প্রতি আমাদের আস্থা ক্রমেই. ও 
গাঢ়তর হইতে লাগিল; তিনি পরিশেষে.) . 
সামান্য স্নোকের হস্তে ন্যস্ত হইলেন না; 



পপ পরল দাস 

| ৫৬৪ আধদর্শন /* চৈত্র ৯২৮২ | 
৪ জপ জত কি ৬ম ড কক বীজ ৪৪৪৬৮৩৪৪৯৪৩ ৪৪৫৫৬৪৪৬৪৬। ০০95 

ঁ দে অস্তঃকরণ ৭ বিশেষ জিত ও রনি চিত্ত অদ্ভুত তত টা গতি আমা- 

হইবার সময় এখনো! আসে নাই; উহা, দের সহান্থৃভূতি জন্মিতে জন্মিতে আমর] ূ 

|| রামের বনগমন সময়ণ এই সময়েই | ক্রমে সামান্য প্রকৃতি নকলের প্রচিও 

; সীহার অন্তরীরত্বের পরিচয়) একদিকে সমছুঃখে ছুঃবী হইতে শিখি। এইরূপে | 

| চতুর্দশবর্ধ ভীষণ অরণ্যে পরিভ্রমণের | সমবেদনার যে পাঁরমাণ পরিবর্ধন, সেই ] 
. অপার দুঃখ; অপরদিকে উক্ত পরিমাণ পরিম ছা মানব-হদয় ছাড়িয়া পলায়ন 

কাল স্থানী ুখের বঞ্চনা; পীত| বাহ্যিক ; করে; যেহেতু অপরের দুঃখে ছুঃখী 

ছুঃখকে পরাজয় করিয়া স্বামি-ন্থকে | হইবার সময়, আমরা আত্মত্ব ভুলিয়া 

রক্ষা করিতে পারেন কি না, এইঈ সঙ্কট | যা, এমন কি প্রাণ পর্যাস্ত দিতে উদ্দাত 
; পরীক্ষা স্থলে কবি' গ্াহাকে : প্রতিষ্ঠিত | হইতে পারি। স্বার্থ যে পরিমাণু সংসার 
( করিলেন । সীতা দেখাইলেন তিনি | ছাঁড়িরা পলায়ন করে, এবং সমবেদনার 

বাহ্যিক দু'্দেবে ভীত নন; ভিনি ভ্রভন্গে | যে পরিমাণ পরিবর্ধন হইতে থাকে, 
|| উহাকে জয় করিয়া স্বামী সহ অপার দুঃখ- ; সংসারও সেই পরিমাণে স্বরগ-্বরূপ হইয়া 

সাগরে প্রফুরচিত্তে ঝাঁপ দিলেন স্বামীসহ | উঠে | কোম€তের মনদিজ (1698) এই, 
| বনগমনে বিনির্সত দেখিয়া আমাদের মন] স্বার্থ এককালে তুলিয়া যে দিন মানুষ 
[জয়োরানে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল । ক- মানুষের নিমিত্ত হবে, সেই দিনই মানব 

|| বির এইরূপে সীতাকে লৌন্দধ্যময়ী করিয়! | সমাজের চরম উন্নতি। এইরূপ মনো- | 

সীহার অদ্ভুত সৌনধ্য মাধুর্ধ্য গুণে আমাদি- | সিজ অবস্থায় লইয়া যাইবার কাব্যই 

[গকে আকৃষ্ট কর। হইল; এখন তীহাচকু কেবল একমাত্র উপায় ; অতএব কাব্যের 

দুঃখে নিক্ষেপ কর! অবশিষ্ট রহিল । রাবণ তুল্য উৎকৃষ্ট শিক্ষার উপায় সংসারে আর. 

কর্তৃক দীত। হৃত হইলেন, এবং অশোক | কিছুই নাই। ভাঁরতবাসীগণের . অস্তঃ- | 

[ বনে বিষম গ্তরণা মধ্যে রক্ষিত হইলেন। | করণ যে এত নৈতিক শোভায় রমণীয়, ] 

| এখন এই সীতার হাহাকার শব্দে কেন. ভারতের*কারাবহুলতাই তাহার প্রধান 

খড় বাক্তির হৃদর না উচ্ছসিত হইয়! | কারণ। সীতা, দয়মন্তরীয় অন্থকরণে || 
1] উঠ্ভিবে? যে মুঢ় ব্যক্তি সংসারের সামান্য ; আমরা আজিও এই ভারতে সহস্র দহ ৰ 
| বিরহিণীগণের আর্তনাদে কখন কর্ণপাতও ; সীতা, দময়্তী দেখিতেছি। ৷ সিরা 

[| করে নাই, সেও সীতার দুঃখে না ছুঃখিত ; * সীতাকে ছুঃখের পর. দুঃখের অধ: | 
|| হক থাকিতে পারিবে না) কারণ সীতা! | স্থায নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, আমা- |. 
|| সাখানয নন, কবির কৌশল-জাত অদ্ভুত দিগের' অন্তঃকরথও, সীঙ্ান় আক্কষ্ট | 
ও | টি অষ্ঠুতত্বের প্রতি কাহার ও মন হয়া তাহার দুঃখে নীত, হইতে হইতে 
[নট না. হুইক্সা থাকিতে : পষ্ঠর না।: প্রসারিত হইয়। চলিল, লীতার গ্রতোক . 

মূ ২৮০ 5 (তন ৯.০ পা 
8 আতর সপস্ঞ শিট 

॥ 

পপ পল ০ ও সা 
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নি ১২৮২. 
চও৯জ৯তকানি বিএ ২6৭৮৬ উট হক জ ৬৬ কক উর 

ছুঃখের সর ্স্থামীহ হ্ই ইয়া দু ব! নারত্ব 
অর্জন করিতে লাগিল, এবং নীতার সদৃশ 

উদ্ধত হইয়া | রছিল। কাৰ্য এইবূপে 
কে এসারিত,, 

উন্নত কুরিয়া দেয়। 

রা দবিতী ফল উহাতে আমা- 
দবিগকে তত্বান্ুসন্ধিত্থ করিয়া তুলে । 

সৌন্দর্য্য হইতেই কৌতূহলের উৎপত্তি) 

কোন সুন্দর বস্তুতে মন প্রথমত; আকুষট 
হইলেই তৎপরে উহা! সেই সুন্দর বস্তর 
ঘটনার কারণ জানিতে ইচ্ছক হয়। জল. 

[| আোতে একটা ক্ষুদ্র তৃণথও্ ভামিয়া যাই- 
তেছে, তাহার কারণ জানা অপেক্ষা 

লোকে ইন্ত্রধন্র কারণ জানিতে আগ 
»কৌতুহলী হইয়া উঠে) এই নিমিত্ত 
সামান্য সামান্য ঘটনাবলির টান 

ূ মহদুপকারী সতা সকলের আবিষ্কার 

| হইতে এত দীর্ঘ কাল লাগিয়া .থাকে। 
প্রজ্জ,বদ্ধ দোছুল্যমান ঝাড় যে. বায়ু প্রভূ 

[| তির গ্রতি-বন্ধকতা না পাইলে অনন্ত 
কালই একরপ ভাবে ছুলিতে থাকে, এই 

|| সত্য আবিফারের নিমিত্ত গালিলিওর মত 

|| মহান্ আবিষ্ট-চেতার জনম পর্যাস্ত অপেক্ষ। 
করিতে হইয়াছিল) বৃক্ষের ফল-পতন. 

0 ঘটন। হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কা- 
[| রের জন্য নিউটনের জন্ম পর্যস্ত অপেক্ষা 

| করিতে হইয়াছিল। সত্য বটে অতি 

মান্য ঘটনাও নুতন ঘটিবার সময় 
আমাদের কারণ অনুযন্ধানের কৌতুছল 

কবিদ্ব, ১ও কারা মমালোচনা। 

কিন্তু সে কৌভৃহল এত ত অধিক পরিমানে; | 
উত্তেজিত!হয় না যে মানুষ সহদা আলদ্যের 1] 

কার্য করিবার 'নিমিপ ভবিষ্যতের জনা াহার কারণ জানিতে 
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1 ক্রি পরিমাণে উত্তেজিত করিয়া থাকে, | 

০০০ ০ অপারগ 8৭ হার... ওসব 

ভার কাটাইয়! 

পরিএ্রমের তুষ্ট স্বীকার ইচ্ছুক হইতে 
পাঁরে। দ্বিতীয়হঃ, আমর] যেরূপ পুর্বে ]. 

বলিয়াছি, সংসারের ঘটনাবলিঃ বুদ্ধির 

অপরিপকতা অবস্থায় আমাদিগের চফে 
পুনঃ পুনঃ ঘটায়, বুদ্ধির পরিপকতার || 
অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে হইতে উহবাদিগের ] 

কৌতৃহল-উদ্দীপন-ক্ষমত| ক্রমে হাস, ও. ৰ 
[ জড়বৎ হইয়! পড়ে। 

ঘটনার উপর কল্পনার সৌনর্ঘয মিশাইয়া ; 

দিগের চক্ষুর আগে উহাকে পুনজ্্ীবন 

প্রদান করেন; আমাদিগের জড়বং অসাড়, 

্তঃকরণেও উহা! হইতে পুনর্ধবার কোতু: 

কুস্ুম'ভাসিয! যাইতেছে, আকাশে চাতক 

প্রতি আমাদের মন কৰি গাঢ় আহৃষ্ট- 

করিয়। তুলেন, এবং ইহা হইতেই: 

হইয়া উঠি। 

বে: পরিমাণে 

হল গিথ। জবলিয়] উঠে, এরং আমাদিগের 

: বুদ্ধি তন্বানথুসদ্ধিৎ হইয়া ক্রমে স্থঙ্ম এবং 

সুপ ক্ষেত্রে ধাবিত হুইতে থাকে । বাধুর 
হিল্লোল বক্ষ পত্র কাপিতেছে, আোতে। 

উড়িতেছে, ইত্যাদি কত্ত ক্ষুদ্র ঘটনাবলির, 

ৃ 

| €&্. ৬৫ রঃ | 

কবি এই সকল || 

| উহাকে অদ্ভুত ও নূতন করিয়! আমা- | 

2৫22০০০০১০০: ৭০৩০১১১০২০০১০০০৫০ _ সপিম্পীিশিশারীসি টস সিউিিনিকি নিস বাহির 

আমর! ক্রমে সামান্য বিষয়েরও ভাবুক | 
আমাদিগের বুদ্ধ-বৃতি | 

, সকল এইবপে শুদ্ম ও দূরগামিনী হইয়া] 
উঠে। অত্তঃকরণ যে.যে পরিমাণে ভাবুক | 
হয মেই দেই পরিমাণে উহার ক্পনা 
শক্তি, পরিবর্ধিত হইয়া থাবে,, এবং | 

কগ্পনার, পিবর। ৮] 



৫৬৬ 
১০ 

| সেই পরিমাণে মাহুযৈর স্থ্িক্ষমতা 

জন্মে, এবং স্থট্টি হইতেই সাংসারিক 
স্থখ সৌকর্ষ্যের বিবিধ' ৪ সাধিত 

হইয়া! থাকে। 

কাব্যের তৃতীয় রন এ প্রদান। 

মানুষের মন ম্বভাবতঃ ক্রীড়াসক্ত; ইহ, 

সংসারের কার্ধযক্গেত্রে মানুষের মন কেবল 1 

প্রয়োজনের শৃঙ্খলেই আবদ্ধ? কিন্তু ফাক 

পাইলেই উহ! অতীত কোন রাঙ্জে উড 
কিন্ত সেই 

অতীত রাজ্য কি? আমর! পূর্বে এক 
| প্রস্তাবে 'বলিয়াছি, উহা! সেই সৌন্দর্য্য 

[| রাজা, সৌনর্যা স্থলেই মন মুক্ত ও শ্বাধীন, 
এবং সৌন্দর্য শ্বলেই মনের আনন্দের 
খেলা । আমরা দেখিয়াছি কঠোরপরি, 

শ্রী ব্যক্তিরাও পরিশ্রম কালীন সঙ্গীত 
'গাইয়। থাকে ; তাহাদের শরীর সংসারের 
প্রয়োজনে আবদ্ধ থাকিলেও মন সৌনব্্য 

ক্ষেত্র পলাইয়া আনন্দের খেলায় ভাদিতে৷ 

থাকে। কাব্য সেই সৌনর্যের চরম 
।স্থজন করিয়া! আনন্দের চরম প্রদান 

ভয়নের নিমিত্ত. ব্যাকুল। 

|| করিয়া থাকে। 

০ ৩৯ ০. ১ এ 

আমরা দেখাইলাম এই এক মাত্র কাব্য ও 
দ্বারা মাহষের হ্-বৃততি সকলের চরমোৎ 
ক্ষ, বুদ্ধি ঘি সকলের চরৌৎকর্ষ। 
এবং আননের' খেলার উৎৃষ্টতর, রাজ্য- |] 

| সৃজন দম্পাদিত হইস্জা থাকে। সভাতা| 
ৃ অনুসারে মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি সকল যে 
] পরিমাণে পরিমাজ্জিত হইয়া: আলে, সেই 

| | পরিমাণে মান্য রসাস্বাদক হর, এবং উৎ 

ূ স্বষ্তর: কাব্য, সকল, ্থিজনের' ক্ষমতা! র্ 

আধ্যদর্শন॥ । 
রক ৪৪৬৬ গজ ও ৬৪৪৪৬৪৪৮৬৪৬ ৪৯৬০৬ একজন জজ কত হারার ৫১০৫ 

চৈত্র ১২৮২ | 

প্রাপ্ত ₹ হয়। মেকলৈ ন সাহেক রড. অপর 
কতক গুলি ব্যক্তি ইহার বিপরীত- মতা- 

বলম্বী; তাহারা কছেন, সভ্যতার দি " 

অনুমারে মানুষের কাবা রচনার ও. কাবা ]] 

রসাস্বাদনের ক্ষমতা ক্রমে কমিয় | 

কসিবে | আমরা হা তা পয কিছুই 

পরিাগে পরিমাঙ্দিত, অব সেই; 

পরিমাণে বৃদ্ধি, হইয়া. থাকে। কোন 

বস্তর বিষয় বুদ্ধি আমাদিগকে যে পরি- 
মাণে বুঝাইয়া দেয়, অঙ্গ ভিতিও দেই 
পরিমাণে তাহার রসাস্াদন করিতে 

থাকে। পথে পতিত এক খডগ্রস্তরকে এক 

জন অজ্ঞ যতি পদ্দাঘাতে দূরে নিক্ষেপ 

করিয়া চলিয়।' যাইবে, কিন্তু এক জন 

পণ্ডিত সেই র্তর থগ্ডকে কুড়াইয়া 

লইয়া তাহার বিবিধ-বিষয়ক কৌশল | 
আলোচনা করিতে করিতে প্রভূত 

আনন্দে মগ্ন হইতে থাকিবেন। আমরা 
্ দেখিতেছি, সভ্যতার বৃদ্ধি অন্থ্দারে মাহু- 
যের অনুভূতি, শক্তিও বেশী হইতেছে, 
এবং তাহার 'ঙ্গে সঙ্গে রসাস্বাদন শক্তি 

বৃদ্ধি পাইয়া সদর বিষয়ের গভীরতলে | 

আমাদিগকে লইয়া গিয়া মুগধ করিতেছে । । 

দেক্সপিয়রের _নাটকাবলি এক দিন, 

লোকের মনে যেরূপ আনন্দ দিছি, | 
এক্ষণকার আনন্দের সঙ্গ তাহার অনেক 

তারতম্য) বুদ্ধি বৃদ্ধির বৃদ্ধি হেতৃক, 

| অতি শক্তির বৃদ্ধিই ইহার গরধান, 
[| কারণ। 
রঙ্ডূমির দর্শকবর্থ সাধারণত: আজ কাল 

৫ আ! মাদিগের, দেশে বর্তমান 

ছার টড জপ ৬ ০১ 

] 



[|,চৈত্র ১৮৯ 

| যে্প পক্টাটকাতিনযের বাহিক রাঃ 

|| মাত্র আনন্দ লাভ করিয়! থাকেন, অর্থাৎ 

[যে নাটকে কাটাকাটি, আক্ষালন, 

্রজ্জলিত চি্য় পতন, ইত্যাদির ভাগ 

বেশী, তাহারা নেই 'নাটকেই অধিক 

1 আনন্দ লাত করিয়া! থাকেন; নাটকীয় 

পাত্রগণের আভ্যন্তরীণ কাঁধ্য কলখপের কুক 

|| দর্শন সকলের যে আনন্দ, পরিমাজ্জিতি 

] বুদ্ধির অভাবে তাঁহারা সাহা অনুভবের, 
| অধিকারী ভইতে পারিতেছ্েন না। 

ইংলগডও এঁক দিন এই দশা ডিল) 

লোৌকে হ্যামলেৎ নাটকের অভিনয় 
[| অপেক্ষা, তদপেক্ষা অধিক বাহ্যাড়ম্বর- 

|| বিশিষ্ট নাটকে অধিকর আনন্দ বোধ 

করিত, এবং এরূপ নাটকের তৎকালে 

আঁদর'ও অধিক ছিল । . 

কাব্যের বসাঙ্গাদনের কথা এই-.কা) 

ব্যের “রচনার কথাতেও আমর! বলিতে 
পারি যে, বুদ্ধিবুত্তির বৃদ্ধিতে যেরূপ: 

অনুভূতির বুদ্ধি, অনুভূতির বৃদ্ধিতে । 

তন্রপ কল্পনার বৃদ্ধি; এবং কণ্প-; 

নার বুদ্ধি হইলেই কাব্যের উৎকর্ম! 
সৃষ্টি হইয়া থাকে; ইহার পরিচয় 

বর্তমান শতাব্দির গেটে; 

| রাজা পুনর্কার নব জীবন পাইয়াছ্ে। : 
[| মেকলে মাহেব যে বলেন বালকের ন্যায় | 
[| অপ্র-প্রক্কৃতি না হইলে) কবি হওয়। যায়, 

| না বা কাব্যের রসাম্বাদন কর! যায় নাঃ 

| ইঘর আমরা তাৎপর্য বুঝিতে পারি না; 

[বরং আমরা দেখিভেছি, পণ্ডিত অপে- 

কবি ও কাব্য সমালোচনা | 
০০৮৪৭ ৪ কপ উড গন ৪ তলত হল 

[বকল্ স সাহেব যেকথ| কহিয়াছেন তাছারি 

এই. গেটে; : 

।হইছ্রেই বর্তমান ইউরোপের সাহিত্য: 

হৃষুবস্ত অনস্ত হইলেও মানুষের ক্ষমতার । 

সীম। আছে, এবং সেই সীম পর্যন্ত বস্তর 

(দর্শন ও তব জানার শেষ হইলে . আর 

| আশ্রয় হুইবে। এক্ষণে যে কাব্য সারায় থু 

১০ নার ৭805৮ ওখগ ৪ উপ, 

ক্ষাও পি না হইলে রকি হওয়া ছু : 

এবং কাব্যের রসাস্ান-করাও ছৃদ্ধর। 

মেকলে সাহেবের মত খখ্চনের নিমিত্ত 

তীহার তর্ক সকল এখানে তিয়! ডানার; 

বিচার করা আমাদের এ স্থলের উপঞেরী | 

নয়,ম্ুতরাং আমর! তাহার অধিক আলো 

চসায় বিরহ থাকিলাম। আমরা এ সম্বন্ধে 

অনুমোদন বরি, বল নাহেব কহেন 

“মানবশ্অন্তর-পরিজাঁন ও তাহার সুঙ্মাত! ৃ  

দর্শনে কবিরাই শ্রেষ্ঠ। মেকলে, সাহেব? 

যদি কতক গুলি উত্কষ্ট কবিকে মানব": 

সমাজের অপ্ঘ সভ্য অবস্তায় জন্মিতে 

দেখিয়া! এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন) তবে 

তাহা ভ্রম; যেহেতু কবিরা যে কোন 
কালেই কেন.'জন্ম গ্রহণ করুন না, তাহারা 

এককালে স্ভাতা-ুলত বুদ্ধি, ঘন্থভৃতি ও: 
কল্পনার উৎকর্ষ লষয়াই জন্মগ্রহণ, ৃ 

করেন 'এরপ কিন্ত লোক-সংসারে অতি' 

বিরধ। সভ্যতার বৃদ্ধিঅন্নুসারে কাব্যের 

রসাশ্বাদন ও কাব্া-স্থজনের ক্ষমতা ক্রমেই 

বৃদ্ধি হবে, এ কথা স্থির। এবং আমরা; 

মারো হলিত্ে পারি, এককালে সভাতার | 

চরম অবস্থায় মানুষের দার্শনক ও | বৈজ্ঞা- | 
নিক আমোদের শেষ হতে পারে যেহেতু 

তাহাতে আং মোদ থাকিবে. না তখন নে 

কর্নার সৌন্দর্য্য দেখাই মানুষের শেষ | রি 



হঁদয়বৃত্তি লকলের প্রসারণ, বুদ্ধি-বৃত্তিধ 

হৃগ্মত সম্পাদন সংসাধিত হয় এবং যাহা- 

দ্বার! মন আনন্দের খেলার উৎকৃষ্ট রাজ্য 

গ্রাপ্ত হয়, তাহ! অপেক্ষা! মানবেস উপাদেয় 

বস্ত আর কিআছে? মানুষের মনুষ্যত্বের 

যাহা কাব্য প্রদান করিতে পারেনা ? 

যাহা হউক কাব্যে এই সকল বিষয় 
সাধিত হইলেও আমর! এইনকল গুণের 

|| দিমিত্তই ফাব্যকে ভাল বািতে বলি না, 
কাধাফে কাব্যের নিমিত্ত ভাল বাসাই 

উচিত। আমরা এসন্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক 

কারলাইলের অভিপ্রায় টুকু উদ্ধত 
| করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম ।-- 
|| 400 2] 8539, (7679 18 30 0009 

0. 1৮90 00 829 00100976818) 01৪৮ 019 

|| 01880866 ০06০% ০£+৮09 70৫6 18 (0 

টি 

| আমাদিগের হুঙ্মদশী দার্শদিক প্ডিত- 
ৃ গণ পদার্থোৎপন্তির পর্যযালোচন| ,করিয়া 

0 যাহাকে চেতনা বলিয়া সাঙ্ঘাদর্শনে তাহা 

1 যু ॥ 
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নিগিত্ত আর কোন্, বস্তর অভাব আছে 

চৈত্র ১২৮২। | 

01888, নিরারন্ড ০ ল 0 ] 
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শ্রীরামচন্্র মুখোপাধ্যায় । 

শরীর ও মন। 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর 1") 

তীহার মতে গ্রকৃতিই চেতনার কারণ । || 

সাঙ্খাদশনের পদার্থতত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয়, 

কিরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন? আমর! | সিদ্ধান্ত ভগবান পতগ্রলিও গ্রহণ করি-: 

যাছেন। আমরা শান্ধর দর্শনের সার || 

|| মহত্ত্ব নামে-অভিহত হইয়াছে। মহর্ষি | সংগ্রহ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া || 
1 কপিল কহেন এই মহত্তত্ব সূল প্রকৃ-| দিলাম। “উল্লিখিত এক একটা পঞ্চ, ]. 
|| তিরই বিকৃতি অর্থাত মুল গ্রকৃতি হই. ভূতের এক একটা সত্বাংশ হইতে ক্রমশঃ | 
তেই, মহততবের উৎপত্তি াছে। জানেক্রিয়পঞ্চক অন্মে। ধা আকা. রী 



৯ ১২৮ই। 
এ ভরাওাতার হা রানীর ও বাক টিজার হীরার জী রক টতা তাও ৬ ৪৩৮এ$০৪৪এ এরর উিউ রি 

শের রা শ হইতে শ্রোর, বায়ুর সত্তা 

হইতে তব, তেজের সবাংশ হইতে চক্ষু, 

জলের .মত্তাঃশ হইতে রসনা, এবং পৃথি, 

বীর সন্বাংশ হইতে প্রাণেন্ট্িয় হনে। 

আর এ পঞ্চভৃতের পঞ্চ ক্বাংশ মিলিত হই- 

লে তাহ! হইতে অন্তরঃকরণের উত্তর হয়।' 
শঙ্কর দর্শনের মায়াবাদ ইউরোপের 

কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের দর্শনগ্রণা- 
| শীতে বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে 
| বেদাত্তমতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর 

সমুদয় জগংই মিথা!। এই অদ্বৈতমতে 
নিথিল জড় জগৎ যে কেবল আমাদি- 

গের মিথ্যাদৃষ্ট-সমুদ্ধ'ত তাহাই গ্রতিপাদিত 
হইতেছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও 
কহেন জড়জগতের' সম্যুকজ্জান আমা- 

দিগের কিছুই সম্ভব নহে। আমাদিথের 

জড়ের, জ্ঞান. মানসিক .তাব. মাত্র। 

মানসিক-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কতকগুলি সংস্কার 

ব্যতীত আমাদিগের জড়ক্গতের জ্ঞান 

আর কিছুই নাই। আকার, বিস্তুতি, 

বর্ণ প্রস্তুতি জড়ের কতিপয় গুণজ্ঞানকেই 

|| আমর! জড় পদার্থ বলিয়া জানি, এবং 
এই পর্যাস্তই আমাদিগের জ্ঞানের সীমা, 

0 ইহার অতিরিক্ত জড়পদার্ে'র কোন জ্ঞান 
] সম্ভব নহে। অতএব নিথিল জড়জগৎ 

0 মানদিক ভাব মাত্র। যে পদার্থে জড় 

ৃ গুণনিচয় বিদামান রহিয়াছে, সে পদা- 

ণ খের সত্ত্বার কোন প্রমাণ নাই। কারণ, 
| * শ্রীজয় নারায়ণ তর্বপঞ্চানন ধর্তৃক 

্ঙ্গাল! ভাষায় সন্কলিত রশ ন শংগ্রহ 

নাদেখ। 

ৃ শরীন ও মন। 
৪৫৩৫ চিজ প্রচার ও ভ৪৫৯ ক ষ্ঠ? ছজ 9৮ হডার 8876 884। 

পপি শনির 

১ রা | 

| যে. ইজি জান দ্বার জড়ের গুণতে | 
1 প্রতীতি জন্মে, সে ইন্রিয়জ্ঞানে কিছু জড় 

গদ্দার্থের স্তারএপ্রভীতি জন্মিতে পারে না। 
বাস্তবিক যে জড়পদার্থ নাই একথার অর্থ, 
তাহা নহে। একথার অর্থ এই যে, 

* | জড়পদার৫থের সত্তার বিখবাদ কেবল অন্ু- | 

মান-সিদ্ধ, প্রমাণ-সিদ্ধ নছে। জড়পদার্থ 

নামক কোন পদার্থ থাকিবার বিলক্ষণ 

সম্ভাবনা দৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার || 
অরস্থিতির কোন নিশ্চিত প্রমীণ নাই। 
আমাদিগের এরূপ কুক গুলি ইন্দ্রিয় | 
আছে যারা জড়পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি 

হয়; কিন্ত আমাদিগের এমত কোন ইন্জিয 
নাই ধদ্দ রা তাহার সত্তার জ্ঞান উপলব্ধি 
হইতে পারে। চক্ষুর দ্বারা আমরা জড়" 
পদার্থের বর্ণাদি গুণের উপলব্ধি করিঃ 

স্পর্শ শক্তি দ্বারাস্তাহার ঘনত্ব প্রস্থৃতি 
গুণের জ্ঞানার্জন করি, কিন্ত কোনও. 
শক্তিতে »তাহার সপ্তীর জান অবগত 

হইতে পারিনা । তাহার সত্তার জ্ঞান 

কেবল মনস্তৃত | মন, ইন্্িয়াদি 
দ্বারা যে সমস্ত জ্ঞান অজ্জন করিয়াছে, | 
সেই জ্ঞানের আধারের প্রতি বিশ্বীসঃ ৰ 

মনের শ্বতঃসিদ্ধ'ভাব। অতএর জড়পদীর্থের। 

ভান আমরা যাহ! উপলব্ধি করিঃ তাহা 

তাঁহার কোন আংশিক জ্ঞান নহে, মনের. 

ভাব মাত্র। ইহাকে মনের, কাটি বিশেষ | 

ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। . . 

. এই তর্ক অববাম্থন করিলে আতব-[ 

শরীর এবং সকলই মানসিক ভাব মাত্র 

বলিয়া, ভান করিতে হ্য়। রী এই | 
শা পিন কপ ০ 221 
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|| তর্ক, মাত্মঘাতী। যে মন, নিখিল বেস্ট করিয়াছেন: ] ঈ্ববু্ীমনের ] 
্রদ্ধাগুকে আত্মভাবে পর্যবসিত করি- | সহিত ঈশ্বর-সত্তার এই, মাত্র প্রভেদ |. 

[ ভেছে, যে মন কহিতেছে, আমি ব্যতীত | করেন যে ঈশ্বর অনীম ও অনন্ত, নন 
আর কোন বস্তুর সন্তার প্রমাণ নাই, ; সীম ও সান্ত পদার্থ। এই' রি 

ৰ 

ূ 

সেই মন, দেই তর্ক দ্বারাই আত্ম সন্তাও হেতু আত্মা ও ঈশ্বর পদার্থে অনেক 
অপ্রমাণিত করিতেছে । কারণ নিখিল গ্রতেদ ঘটিয়াছে। 

বপিত হয়, তবে নি মনকে.ও কতিপয়- তিনি ঈ ঈশ্বরকে নিথিল ব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা] 
ভাব-সনষ্টি ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? বলিয়া! জানেন। তিনি ঈশ্বরকে চে্চন- 
£ আমি ভাবিতে পারি, এই জন্য 'আঁছি ” ভ্রনূপও বলেন 

ৰ 
| 

অতএব এ মতে, 
ঈশ্বর চেতনম্বরূপ ও স্থষ্িকর্ডা -1ডেকাটের এই স্মপ্রপিদ্ধ মূল স্ত্র 

একটী সম্পূর্ণ ন্যার বাক্য নহে। ইহাও 

অন্ুম।ন-মুলক | ন্ুতরাং এই দ্দর্কের 

অন্ুবন্তী হইতে হইলে কি জড়পদার্থ, 

প্রথমতঃ । চেতনন্বরূপ বিটি 
সকল পদার্থই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি 
মনকেও সৃষ্টি করিয়াছেন | মনও চেউ-. 
নার প্রকৃতি ধাঠণ করে। ঈশ্বর চেতন 

রি সত্যং ব্রহ্ম, সকলই অপতা তয়। | পদাথ+ মনও চেতন পদাথ। প্দাথের 
তাহ 1 হইলে জগতে কিছুই নাই, সমুদয় প্রকৃতি যখন এক, তখন তাহা এক 

রান্তি, সমুদায় মিথ্যা দৃষ্টি মাত্র। মুদ্রায় | স্থানে অনীম এবং আনা স্থানে সসীম 
লি সমুপায়, মিথ্যা দৃষ্টিই বাঁ কিরূপ : হওয়াতে সেই চেতনাদয়ের প্রকৃতিগত | 
তাহাও অভাবনীয় । নু | বৈলক্ষণা হই হইতে পাঁরে না] পদার্থ | 

যে. তর্কে, তর্কের মূলঈ কিছুই নাষ্টি, । বিবেচনা করিতে গেলে তাহারা দুইই এক. 
মে তর্ক নিতান্ত পরিহার্ধা। এই জনা | কেধল সীমায়, বিভিন্ন। এক্ষণে বিবেচা 
আমরা, শরীর ও মনের বিদ্যমানতা, এই ; এই, যিনি নিজে চেক্তন, তিনি.আবার 

প্রস্তাবের আদিতেই অবিতর্কিত ভাবে | চেতন পদার্ধকে কিরপে স্থ্টি করিবেন। 
গ্রহণ করিয়াছি র ৃ ইহা! আমরা বুঝিতে পারি না, ইহা আমর! || 
: ঈশ্বদ্বাদী বলেন, মনের গুণ ও ধর্মাদি অনুভব করিতে পারি না।.. 

প্রথরিক ভাবাপন্ন। এ জনা তাহা দেহ ; হিভীয়তঃ| ঈশ্বরবাদী বলেন, ঈশ্বর ; 
অস্ত, তত. হইতে পারে না) তাহা স্বতন্ত্র | চেতন-স্বরূ্প এবং আত্ম | ঈশ্বরের 
মধৃৎপন্ন ? ) ঈশ্বর আত্মাকে আপন ঢেতন- আর অন্য স্থষ্টিকর্তা কেহ নাই। একথা | 
স্বরূপ এরকৃতি প্রদান কৰিয়া তাহাকেস্বতন্্র| শ্বীকার করিতে গেলে, অবশ বলিতে ূ 
1778 ১৬০ জঞালে7 হইবে, € যে য ঈগর 8958838 তবে, 

| ধা হি মাননিক্ক ভাব মাত্রে পর্যা- | কি ঈশ্বরবাদীর এ বা ক ভাব কি? 

মন, কি বেদাস্থুনাদীর একমেণা- 

্ 

সী 

সস সি সপ সিশীশশী পাট তা শশী শশা লগ 

সপ শি 

৯ শপ পপ সপ 

রপ্ত তপতি হা এ পাক পর ৯ 
পপি ০০১ পি 



| চৈত্র ১২৮২। 

চেতন*্জেপের আত্মস্থষ্টির শক্তি আছে 

এ'বথাঁ অবশা. স্বীকার করিতে হুইবে। 
মনও চেতন পদার্থ) মনও তবে আত্ম- 

সতত ও নিজে নিজের সৃষ্টিকর্তা না হইয়া 
অন্য চেন পদার্থ দ্বার! স্থষ্ট হইবে কেন 

তাহা বুঝা যার না। চেতন পদার্থের 

ধর্ম যাহ! তাহা সকল চেতন পদার্থে 
বিদ্যমান থাকিবে | ঈশ্বর কি্পে আত্ম, 

সস্তত, তাহ! অন্ভব করা যে প্রকার 

| দু্ধর, মনও কেন ঈশ্বর কর্তৃক হট হঈবে 
তাহাও অন্রভব করা সেই গ্রকার 

কঠিন। বাস্তবিক হুক্ষদশী ঈর্বলবাদী 

এই ছুই জমপ্যার কিরূপে খণ্ডন করিয়া- 
ছেন আমাদিগের স্ল বুদ্ধিতে 

প্রতীত হয় না। 

| তাতীরতঃ। ঈশ্বরবাদী বলেন, ঈশ্বর 
ৃ চেন স্বরূপ এবং জগতের স্থষ্টির কারণ । 

( তাহার, মতে কেবল একমাত্র ঈগ্ররে রই 

| পদার্থ জ্ঞান আছে। কারণ পদার্থ জ্ঞান 
ন1 থাকির্পে তিনি কিছুরই সৃষ্টি করিতে 

পারিত্েন না। 

ও ধর্মার্দি অবগত হইতে পারে, কিন্ত 

।কোন্টী কি পদাথ তাহ! জানে না। 
মন্তৃষ্যের যদি পদার্থ জ্ঞান থাকিত,-ভিনি- 

ও সৃষ্টি করিতে সমথ হইতেন। তাহার 

| পদার্থ-জ্ঞান ন। ৎ [কাতে তিনি সৃষ্টি গুণ- 

বিরহিত হইয়াছেন । মনুষ্য যদি জাণি- 

তে জড় পদার্থ কি, তাহা হইলে তিনিও 

জড় পদার্থ স্থষ্টি করিতে পারিতেন ;) 

তাহ। 

মনুষ্য পদাথের গুণ 

ক 

লু িইহারররবত্রা্রজ জিভ সপ 

ডি 

5 শরীর ও মন। 

হয় তো একটি হুর কৃষ্টি করিতে পাঁরি- || 
তেন। এই পদার্থজ্ঞান না থাকাতে 

মনও চেতন গদার্থ) মনুষ্য স্্টি কঞ্ঠিতে পারেন না। এক্ষণে 

বিচার্ধয এই, যে যদি এখ্বরিক প্রক্কতি, 
ও মনের প্রকৃতি একবিধ হইল, তবে 

ইহাদিগের মধ্যে এ প্রকার মৌলিক বিভি. 
মনত কেন সম্তাবিত. হয়। অনন্ত চেতন | 
শ্বরূপের পদার্থজ্ঞান সম্পূর্ণ, সাস্ত চেতনার 

পদীর্ঘজ্ঞান ন! হয় অসম্পূর্ণ হউক । কিন্ত 
সান্ত চেতন-শ্বরূপ মন কেন একেবারে 

পদার্থ জ্ঞান বিরহিত স্তুইবে এ. বিষয় | 
আমর] বুঝিতে পারি না। আনত্ত চেতন- | 

স্বরূপের সহিত সাস্ত চেতন পদার্থের যদি 

প্রকৃতিগণ্ত কিছু বৈলক্ষণ্য থাকে, তবেই 
এ প্রকার মৌলিক বিভিন্নতার তাৎপর্ধ্য 
থাকা সম্ভব। নহিলে অবশ্য. বলিতে: 

হইবে, সাস্ত চেতন্*ম্বরূপ মন্দ যে গ্রকীর 
পদার্থ, জগৎ-্থৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সে প্রকার | 
পদার্থ নুগ্ে। ঈশ্বর বাদী এ কথা বলিলে | 
বরশ/তাহার কথার কিছু ভাৎপর্ধ্য খাকে। | 
নহিলে তিনি বলুন, জগত্স্থষ্টিকর্ভা যে 
কি পদার্থ তাহা আমি কিছুই জানি না। 
জগৎস্্িকর্তাকে মনঃপদার্থের অদৃশ 

বলিতে গেলে) অসংখ্য ০০১ | 

হইবে এ. এ 
অতএব অমিল জগত রর 

যে মনকে স্বকীয-গ্রকৃভি-সম্পন্ন : করিয়া 
সরি করেন নাই, ইহা অবশ্য. স্বীকার 

করিতে হইবে । মনুষ্য বরং নিজ মনের 

১ অনুষা যদ্দি জানিতেন. যে, তাঁপ অথবা শক্তিশ্অন্ুনারে, জগ-স্্টি মধ্যে, কতিপয় 

আলোক কি, পার্থ তাহা রঃ লে তিনি: (গুণের, ধ উপলদ্ধি করিয়া মে গুণাবলি | 
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ৰ ঈশ্বরে ছার নিছে: এবং স্বকীয় 

মানসিক শক্তি অনুযায়ী ঈশ্বরের স্থষটি 

ররিয়াছেম, ইহ্কাই গ্রতীতত হইডেছে। 

ঈশরবাদীর ঈশ্বর মনকে হ্ৃষ্টি করেন 

[| নাক, তাহার মনই তাহার ঈকে ষট 

করিয়াছে । 

এই কথ! ঘদ্দি শ্বীরুত হয়, তবে আমর! 

মনের উৎপত্তির অন্য কারণের অবশ্য 

[| অন্ুুপন্ধান করিব। অন্য কারণের অনু- 
সন্ধান করিতে গিয়া, মানবীয় গর্ষণা 

প্রণালীয় যাহা ন্থমোদনীয় হইবে, মনের 

; সেইন্ধপ বাঁৎপত্তি কারণ গ্রাহ্য করিয়া 

আবশ্য সন্ধষ্ট থাকিতে হইবে | কারণ, 
| বৃথায় নান! প্রকার ভান্ুমান পথ অবলম্বন 

|| বরা অপেক্ষা)যুক্তি পথে যাহা প্রীত হইবে 
তাহাই গ্রহগ কর! সহস্র গুণে শেয়স্কর। 

"যাহারা বলেন শরীর হইতে মন উৎপন্ন 

হয় নাই, উহ! গ্বতন্ন ত্ষ্ট হইয়াছে, 

তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা 'করি উহা 
কি শরীরের পরে, না পূর্ন না] এব সঙ্গে 

সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ, যদি বল শরীরের 

নঙ্গে সঙ্গে উহার উৎপত্তি, জরায়ু মধ 

শরীরের যখন প্রথম সঞ্চার হইল, তৎ-: 

গ্ষণত অমনি সেই শরীরে চেতনা লঞ্চাঁ 

রিত হইল) তাহা হইলে আমরা, বলিব 

এ তর্ক আমাদিগেরই পক্ষ সমর্থন করি- 
তেছে। : আর যুদি' ধর, শরীরের প্রথম 

উৎপত্তির পর চেত্তনার উৎপত্তি হইল, 

তাহা হষ্টলে আমরা নিশ্চয় বলিব শরীর 

[| হইতে চেতনার উৎপত্তি হইল। (বল 
। যদি শরীরোৎপততির রা মনের উৎপত্তি 

ভা ৪৮ চপ পপর জপ টিটি রনির এ ক পথ ৩৬৯৬০ ০ এ 

আরধ্যদর্শন । | 
(এও প্রত কত কও রও এ তক কচ ক ৬৮ ৬৬৯৪৮৬৮ 

| পারি না।। কিন্ত আখ্ার 

চৈত্ধ সইদ২। 
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স্বীকার করা যায়, আহা হইলেন, ঘবগ্য | 
বলিতে হইবে, শরীর চেতনার বুৎপত্তি ||. 
কারণ নছে। এক্ষণে বিটার্ধা এই খরীর |. 
ও চেতনার মধ্যে কাহার উৎপত্ধি প্রথম 
হইল। দ্গ্রে শরীরের উৎপত্তি, না || 
অগ্রে চেরার উৎপত্তি? যদি ত্রীপুর- | 

ষের সঙর্মফল-স্বপ্ূপ শুক্তপাতে দেহের 

উৎপত্তি হয়, ভাহা হইলে অবশ্য বলিতে ]] 
হইবে, শরীরের উৎপত্তি অগ্রে। তৎ- | 

পূর্বে যদি চেতনার উৎপত্তি হইয়া থাকে, | 

প্রহ্থিবাদির! বলুন, কোন মৃময়ে চেতনা 

শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । তীহাদিগকে 
আরও বলিতে হইবে, দেহ মধ্যে চেতনার || 

সঞ্চার হইবার পূর্বে সেই চেতনা কত | 
কাল স্থষ্ট হসয়াছিল ও কি প্রকার 
অবস্থায় বা অবস্থিত ছিল | সে অবস্থার 

বিষয় মনের কি কিছু স্মরণ থাকে? কিছুই 

নহে। আমাদিগের পক্ষে আমরা বলি, 

শরীর হইতে পৃথক্ চেতনার অবস্থা আমরা 
অনুষানও করিতে পারি না যাহারা 

শরীর বিনাশের পর আত্মার স্বতন্ত্র অব- 
স্থান অনুমান ও ধারণা করিতে পারেন, | 

তাহারা শরীরোৎপত্তির পূর্বে সেই আত্মার |. 

ূর্বাবস্থা অনুমান করিতে সম্কুচিত হয়েন 
কেন বুঝিতে পারি না। অতএব আত্মার 

পরকাল অনুমান করিলে তাহার পুর্বজন্- | 
ও স্বীকার করা আবশ্যক | যাহা শরীর | 

হইতে বিচ্ছিন্ন হষটয়া! পরে . স্বতত্রভাবে 
থাকিতে পারে, তাহা পুর্কেও কেন ||. 
থাকিতে পারিবে না, ইহ] আমর! বুঝিতে, 

জন ] 
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| ঙ্কি নু প্রমাণ কাছেও আত্মার পর* 

কুলের থে প্রকা প্রমাথ আছে আত্মার 

পুর্ধইশ্ফৈর? সেই প্রফার প্রধাণ। তথে 

গ্রতিবাদিরা পূর্বতন শ্বীকার করেন ন! 

কেন? কারণ ূর্ববজন্ম তাহাদিগের ধর্ম 

। মতের বিরোধী হয়, কিন্তুপরকাল সেই 

র্শ-বিস্বাসের অনুমোদিত । অতএব যুক্তি 

ও গ্রমাণে যাহাই কেন হউক না, প্রতি- 

| বাদির৷ পুর্বজন্ম পরিত্যাগ করিলেন, 

সুবিধার জন্য পরকীল গ্রহণ করিলেন। 

প্রতিবাদিয়া বলেন» শরীর হইতে 

চেতনার উৎপত্তি এই জন্য সপ্তব নহে, 

যেহেতু জড়পদার্থ হইতে কখন চেতন 

পদার্থ সম্ভৃত হইতে দেখি নাই । চেতনার 

যাঁছা গুণ জড়পনার্থে তাহীর কিছুই নাই। 

[| স্থতরাং জড়পদার্থ কিরূপে চেতনার কারণ 

| হইতে পারে? জড়পদার্থের যে সমন্ত 

গুণ স্সামর। স্বীকার করি, চেতনায় সে 

[| প্রকার কোন গুণ দৃষ্ট হয় না। * চেতনায় 

] সম্পূর্ণ বিভিন্ন গ্রকার গুণাবলি পরিরৃষট 

[| হয়। জড় পদার্থের রিস্বুতি আছে, 

|| চেতনার বিস্তুতি নাই$ জড়পদাথের 

আঁকার ও রূপ আছে।চেতনার তাহা কিছুই 

নাই। চেতনার গুণাবলি অন্যবিধ। চেত- 

| নার জান ও স্থৃতিশক্তি প্রভৃতি গুণের 

[| পরিচয় জড়পনদার্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।, 

|| এপ্রকার জড়পনার্থ যে বিভিন্-গুণধারী 

চেতনার উৎপত্তি কারণ হইবে, ইহা 

|| খত্যস্ত অসম্ভব কথা কিন্তু আমুর 

0 ঘিজাসা হি, জড়গনদার্থ, কি অন্যবিধ 

1 থর উৎপত্তির কারণ হর নাই? 

| শরীর ও টি | 

1 প্রক্কতিও হয়। 
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তাগ ও বলের উৎপত্তি ফোখ! হইতে ॥ 

হয়? যে ধলা বাঙ্সীর শকট সহশ্র | 
যোজন ব্যবধান প্রহরেক মাতে অতিক্রম 

করিতেছে, "তাহা কি উড়পর্দাথ “সস্তত ৃ 

নহে? অথচ বলুম দেখি, বলের রাপ, 

আকার, 'বিস্তুতি কি প্রকার? বল কি 

কথন ইন্দরিয়ের গ্রাহা হইয়াছে? ভাগ ] 

সন্বদ্ধেও কি এই কথ! ত্য নহে? ক্িমে | 

বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে জড়পদ্েত্ধ যে || 

আরও কত গুণ আবিষ্কৃত হইতে পায়ে | 

কে বলিতে পারে? অর, জড়পদার্থ 

হইতেও যে অন্যবিধ- গুণ-বিশিষ্ট পদা- 

খের উৎপত্তি সম্তবপর তাহা অবশ্য 

ুক্তকণ্ঠে ত্বীকীর করিতে হইবে। তবে 

শরীরে যে প্রকার জড়পদ্ার্থের সমাবেশ 

ঘটিয়াছে, তাহাতে চেতনার উৎপত্তি | 

কেন অসম্ভব হঈটবে আমরা বুঝিতে | 

পারি না। জড়পদীর্থ শরীররূপে পরিণত | 

হইলেই)তীহার ফল ম্বরূপ চেতনার 

আমরা দেখিতে পাই, সকলের মন 

সমান নহে। যে ব্যক্তি যেমন বংশে |. 

জন্মগ্রহণ করেন, তাহার তদনুযায়ী মনের |. 

জনক জননীর. যে | 
প্রকারণ্্থভাব থাকে, সন্তান সম্ততিরও 

সেই প্রকার স্বভাব জন্মে । শিক্ষাদ্বা! যিনি ৃ 

যত কেন মনের উন্নতি সাধন করুন না, ] 
'শভভূত কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ 

শ্রতোকের স্বভাবে প্রতীয়মান হইবেই ৃ 
হইর্ফে। শিক্ষা ও বিদযাগ্রভাবে এই মা 
গণ, খুলি বিয়ৎ পরিমাণে িপর্ধয 

এন |] | 

উৎপত্তি হয়, অন্যথা তাহা সত্ব নহে। | 
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| সাধন করা সম্ভব বটে, কিন্তু কেহ একে- 
[ বারে তাহা্দিগের মুলোচ্ছেদ করিতে 

[ সমর্থহয় নাই। . * 
এই বিশেষ লক্ষণ গুলি সম্পন্ন হুইয়াই 

যেন মনের জন্ম হয়। বংশের ধারাম্থু- 

) বিশেষ কতকগুলি গুণ অথবা দ্য যর 

( মমাবেশ দেখা যায়, কিছুত্তেই তা, 

|]. শীত হইবার নহে। জন্মাধবি মৃত পর্ন 

কবিতা-কলাঁপ- দ্বিতীয় ভাগ। 

| ছাত্র শ্রীরামলাল ক্রবর্তি বিরচিত। 

| শ্রীরামপ্ররর-মাহেশ সত্যযন্রে মুদ্রিত। 

মূল্য ৩০ মাত্র। সকলেরই কবিতইতে 

[ ইচ্ছা হয়। সেই বিশ্বজনীন, ইচ্ছার রশ. 
/ বন্তী হইরা রামলাল বাবু অনেক পরিশ্রমে 
কতিপয় কবিত/রচন! করিয়াছেন। কবিতা! 

| বান্ধ রহিয়াছে। 

ৃ তাহার শ্রস সফল হয় নাই। 

|]. মুদ্রিত । মূলা %০ আনা মাত্র।হপত্া 

৪৪ ৪৫ জত কক 2৪ কাব এত উ জাজ উন ও ভা উড ই ড ৫ &। এজ, 

তে গ্ত্যেকের রি বিলি ধু রি 

বীজে যাহা নিহিত থাকে, ফলে তাহার পরি | 

[ যায়ী কেমন এক এক জলের স্বভাবে, 

তাহার প্রভা পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যের্টকর 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত যালোচন!। 

শীস্তিপুর পুরাতন ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৃ 

ূ গুলিতে তাহার শ্রম সুপ রূপে পরি- অ 

তিনি শন করিতে 

ক্রুটা করেন মাই। কিন্ত ূর্ভগয ক্রমে | 

| লজিত, কাব্য--প্রীসতাচরণ গুপ্ত". 
ৃ কর্তৃক পরশীত; ও প্রকাশিত। রিং প্রন পুস্তকালয় হইতে শ্রীমবিনাশচন্তর নিয়োগী [| 

1 বারা ও প্রকাশিত । এখানির লেখা মন নহে, 
কিন্তু ইহার, শা আমরা, বু ৃ 
উঠিতে পারিলাম না! | টা বাবলী রচয়িতা কবিবর বিহারীলাল | 

সম্পন্ন শরীর, হইতে উৎপন্ন হ হয়) ইহা 
রণ ||. 

এই দিদ্ধান্তেরই পোয়কতা কু দিতেছে না 

চয় হয়। পদ্দাথ তত্ব আমর! এই সত্যের | - 

প্রমাণ দেনা আমরা, সেই 

সত্যের যার্থাথ উপল করি।, | 

ক্রমশ 

রীু__ | 

চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুগত শিষ্য । দ্ভিনি 

গুরুর অপুর্ব কবিত্ব শক্তির প্রাণপণে | 

অন্থকরণ করিয়াছেন) - এবং অনুকরণ 

করিয়] কিয়ৎ পরিমাণে কতককরধ্যও হই 

ঘাছেন | কিন্তু অন্থুকরণে ক্খন সুকৰি রি 

হওয়া! যায় না;, এই জনা আমরা সতা | 

বাবুকে অনুরোধ করি তিনি যেন ভবি- ৃ 

যাতে আর অন্ককরণে প্রবৃ্ না হন। ৃ 

অধীনতায়* কোন শক্তিরই পূর্ণ বিজাশ | 
হয় না) সুতরাং. কবিত্ব-শক্তিরও থে. হয় 

না তাহা বলা বাল্য মাত্র।. .. 
 দর্শক-_সাহিত্যবিষযক মাসিক প্র || 

ও সমালোচন। কলপিকাতা জ্ঞানদীপিক! রা 
















